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TARYBINĖJE MOKYKLOJE 
(Tęsinys) 

Keturiems mokiniams: Linutei 
Banytei, Sigitui Bitkauskui, Jū
ratei Kaukmanaitei ir Virginijai 
Stamkauskaitei buvo įrašyti 
griežti papeikimai, sumažintas el
gesio pažymys ir jų pavardės iš
kabintos mokyklos sienlaikrašty
je. 

Sąryšyje su šiuo įvykiu mes 
pareiškiame: 

1. Mokykla neturi teisės vers
ti tikinčius mokinius piešti ateis
tinius piešinius, dalyvauti ateis
tiniuose renginiuose ir klausytis 
ateistinių paskaitų. 

2. Mokytojai neturi teisės tar
dyti mokinius apie jų tikėjimą, 
nes tai aiškus nusikaltimas ne tik 
prieš tarybinius įstatymus, bet ir 
prieš žmoniškumą 

kus eilėraščius, tyčiotis iš tikėji 
mo, išjuokti Dievą, šventuosius, 
kunigus ir pamaldžius žmones. 
Drąsesnieji vyresniųjų klasių mo
kiniai nesutiko vaidinti bediev 
kame vaidinime, o žemesniųjų 
klasių kai kuriuos tikinčius mo
kinius pasisekė priversti dalyvau
ti ateistinėje programoje. Vaikai 
ir jų tėvai labai skaudžiai per
gyveno šitokį JŲ tikėjimo išjuo
kimą. 

Tų pačių metu gruodžio 8 d 
Užuguosčio mokykloje buvo mo
kytojų posėdis, kuriame buvo 
svarstomas mokinių ateistinis 
auklėjimas. Komunistė mokyt So 
daitienė su pasipiktinimu kalbė
jo, kad mokiniai laidotuvių metu 
išdrįsę mokytojų akivaizdoje baž 
nyčioje atsiklaupti. Ji reikalavo 

3. Mokytojai, neįrodę mokiniu sumažinti elgesio pažymį VI kl. 
kaltės, neturėjo teisės 'mokinius' mokinėms: I 
bausti ir todėl reikia panaikinti 

Nušautas Irano 

bausmę. 
4. Kovoti prieš tikėjimą kari 

dutei Karvelytei, Daliai Bagda 
navičiūtei už tai, kad jos einą 
į bažnyčią ir giedančios chore. 

katūrų pagalba- galbūt ir tiktų i Minėtoms mokinėms elgesys bu 
kokiems nors chuliganams, tik ne j v<> sumažintas iki patenkinamo 
aukštąjį mokslą baigusiems pe- j (pažymio, nors mergaites labai ge 
dagogams. I r a i besimokančios ir yra gero el-

5. Mokykla turėtų daugiau rū- i g^0* k a i t u o t a r P u k a r t a i s n e " 
pintis ne vaikų tikėjimu, o chu- sumažinamas elgesio pažymys to-
liganais, nes šio „broko" mokyk
la išleidžia labai daug. 

1979 m. gruodžio mėn. 
Pasirašė 82 asmenys 

Užuguostis (Prienų raj.). 1979 
m. gruodžio 1 d. Užuguosčio vid. 
mokykloje buvo surengta ateisti 

kiems mokiniams, kurie rūko ar
ba net ateina girti į pamokas. 

Gruodžio mėn. įvykusiame tė
vų susirinkime daugelis motinu 
protestavo prieš bedievišką mo 
kinių auklėjimą, gadinantį moki
nius. „Mes nenorime, kad mūšy 
vaikai būtų chuliganai ir gir-

nė programa. Mokytojos Mendei-' tuokiiai", — kalbėjo motinos mo-
kaitė ir Barauskaitė vertė tikin-j k y k l o s direktorei Kruvelienei. 
čius vaikus deklamuoti bedievis-' (Bus daujriau) 

va Id žios priešas 
Irako artilerija apšaudė Iraną 

Texas valstijoje jau keturios savaitės tęsiasi karščiai ir sausra. Vietinis ūkininkas rodo korespondentams suskili-
nėjusį galvijų rezervuaro dugną. Sausra padarė ūkininkams nesuskaičiuojamų nuostolių. Manoma, kad dabartinis 
galvijų išpardavimas vėliau atsilieps aukštesnėmis mėsos kainomis. 

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 
Maskvos žmones džiaugiasi retomis prekėmis 

Maskva. — Maskvoje olimpi
niu žaidynių proga pilna įvairių 
plakatu, šaukiančių apie sportą, 
taiką, pažangą, tačiau užsienio 
korespondentai pasigenda „tai
kos". Šie žaidimai, nežiūrint so
vietu propagandos tvirtinimų, 
yra daugiausia „politiški" iš vi
sų buvusių. Olimpiada turėjo bū
ti sovietų sistemai pažymėjimas, 
kad šalis verta pagarbos, nes jos 
užsienio ir vidaus politika yra 
teisinga, korektiška. Taip planą 

rus bijant teroristu, kurie sugadi
no Muencheno olimpiados nuo
taikas prieš 8 metus. Tačiau už
sieniečiams aišku, kad valdžia 
bijo išsišokimų, politiniu de
monstracijų, „provokacijų". 

Žaidimais džiaugiasi Maskvos 
gyventojai. Tikras rojus, pa
reiškė senyva moteriškė „New 
York Times" korespondentui 
Craig VVhitney. Kada kiti reporte
riai stumdėsi prie žaidynių stadi-
jono, įvairių salių, jis vaikščiojo 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Po ilgesnės sausros Arkan-
sas valstijoje iškrito lietus. Rytų 
apskrityse .per 4 vai. nukrito 6 
coliai lietaus, kilo potvyniai. Da
lias mieste, Texas apie 100 jaunų 
žmonių surengė indėnišką „lie
taus šokį", po kurio truputį pa
lijo. 

— Antradienį po šešių savai
čių pertraukos Mt. St. Helens ug-
niakalnis vėl išmetė pelenų ir 

Washingtonas. — FBI tyrinė
ja, kas nužudė Irano išeivį, bu
vusio šacho vyriausybės VVa-
shingtono ambasados spaudos 
atašė, dabartinį Irano Laisvės fro 
to pirmininką Amerikoje Ali Ta-
batabai. Antradienį jis atidarė du
ris paštininko uniforma apsi
rengusiam juodukui, kuris atne
šęs du registruotus siuntinius, no
rėjęs parašo. Atėjus Tabatabai, 
49 metų amžiaus, juodis išsitrau
kė revolverį ir iranietį nušovė. 
Policija rado už kelių kvartalu 
pašto automobilį, kuriame suriš
tas gulėjo tikrasis paštininkas. 
Jis davė policijai savo užpuoliku 
aprašymą. 

Tabatabai buvo svarbus išei
vijos iraniečių veikėjas, buvusio 
premjero Bachtiaro bičiulis ir rė
mėjas, veikęs prieš revoliucinę 
Irano valdžią. Velionis buvo ga
vęs šimtus grasinimimų raštu ir 
tefiefonu. Ateinantį sekmadienį 
jis ir jo štabas organizavo iranie
čiu demonstraciją VVashingtone, 
kur planuojama pasmerkti da
bartinę Irano valdžią ir reika
lauti, kad ji paleistu amerikie
čius įkaitus. 

Irane pagaliau buvo parlamen
te prisaikdintas valstybės prezi
dentas Bani Sadras, kuris buvo 
išrinktas 'prezidentu sausio 25 d. 
Šią savaitę jis paskelbs parlamen-

lėtų išlieti savo pyktį prieš Ame
riką. 

Vakariniame Irano pasienyje 
neramu. Radijas paskelbė, kad 
Irako artilerijos sviedinys užde
gė vieną naftos šaltinį prie Naft-
Shahro. Kelyje užkasta mina už
mušė penkis iraniečius ir 15 su
žeidė, kai ant minos užvažiavo 
ju autobusas. Kurdų partizanai 
prie Baneh miesto puolė ir nu
šovė 8 revoliucijos šaulius. Skel
biama, kad į Irako artilerijos 
ugnį atsakė Irano artilerija. Su
sišaudymas trukęs 24 valandas. 

garu debesį, kuris iškilo 45,000, tui ir premjerą,, dėl̂  kurio jau 
pėdu- Pelenus vejas nupūtė siau-

vo Kremlius, bet dėl Afganistano po Maskvos parduotuves, tyrinė- i r ė s rytu link. Sprogimas palydė 

Vatikano žodis 
apie eutanaziją 
Medicinos draugija prieš nusikaltėlių žudymą 

Chicaga. — Amerikos medici- mentam, pavyzdžiui, bepročiam, 
nos draugijos delegatų rūmų su- j išsigimėliam, nepataisomiem kri-
važiavimas atmetė gydytoju da-1 minalistam. Eutanazija apima ir 
lyvavimą mirties bausmės vykdy- Į negimusios gyvybės žudymą — 
me. Keturios valstijos: Oklahoma,: abortus. 
Texas, Idaho ir Naujoji Meksika 
pasiryžusios mirties bausmei 
naudoti ne elektros kėdes, bet 
nuodų įleidimą į venas. Tam 
darbui kviečiami medicinos gy
dytojai. AMA (American Medi-
cal Association) suvažiavimas 
balsu dauguma nusprendė veng
ti legaliai patvirtintų egzekuci
jų, nes daktaru pašaukimas yra 
gydyti, o ne žudyti, sakoma pri
imtoje rezoliucijoje. 

Neseniai Anglijoje nusižudė 
garsi eutanazijos šalininkė ir 
skelbėja, Winstono Churchilio 
marti. Ji sirgo skaudžia kaulų vė
žio liga ir nutarė nusižudyti. 

Gydytoju suvažiavime dr. Ro-
bert Brennan iš Floridos sukėlė 
nerimą, kai jis palygino nutari
mą nedalyvauti egzekucijose nu
teistų mirti kriminalistų su abor
tais, kuriuos daug daktaru vykdo, 
nors tai esanti mirties bausmė 
nekaltam, niekeno nenuteistam 
kūdikiui. 
Tikėjimo doktrinos kongregacijos 

pareiškimas apie eutanaziją 
Vatikane buvo paskelbtas Ti

kėjimo doktrinos kongregacijos 
pareiškimas apie eutanaziją. Eu
tanazija yra tarptautinis žodis, 
kilęs iš senosios graiky kalbos. Jis 
reiškia neskausmingą, malonią, 
lengvą mirtį. Griežtąja, medici
noj vartojama įprasme, eutanazi
ja reiškia tiesioginį neskaudinan
čiomis priemonėmis gyvybės su
trumpinimą sunkia, nepagydoma 

Eutanazijos problema buvo ži
noma senovėje. Bet ypač ji yra 
diskutuojama mūsų laikais, kada 
mokslas yra išradęs naujų prie
monių, galinčių neskausmingai 
sutrumpinti žmogaus gyvenimą. 
Dėl to oficialus Bažnyčios pasi
sakymas šiuo klausimu jau se
niai buvo labai aktualus. 

,,Reikia visu tvirtumu pabrėž
ti, kad niekas ir niekuomet nega
li leisti nužudyti nekaltą žmogiš
kąją būtybę vistiek ar tai būtu 
negimęs kūdikis ar embrionas, ar 
vaikas ar suaugęs, ar senas, ar 
nepagydomas merdėjantis li
gonis. Niekas, be to, negali šio 
žmogžudiško veiksmo reikalauti 
pats sau arba kitam asmeniui, 
patikėtam jo atsakomybei, nega
li net sutikti su eutanazijos veiks
mu tiesiogiai ar netiesiogiai". 

Taip sako Tikėjimo Doktrinos 
Kongregacija birželio 26 d. pa
skelbtame dokumente, kurį yra 
patvirtinęs popiežius Jonas Pau
lius II. Pažymėdamas, kad euta
nazija reikia laikyti tiek mirtį 
pagreitinančių vaistu panaudoji
mą, tiek gydymo nutraukimą, 
kuris netiesiogiai paankstina 
mirtį, nors tuo būtų siekiama už
baigti žmogaus skausmus ar su
trumpinti jo nelaimingą gyveni
mą, kongregacijos dokumentas 
pabrėžia, kad joks žmoniy auto
ritetas negali to įsakyti ar leis 
ti. "Čia juk yra pažeidžiamas die
viškasis įstatymas, yra pasikėsina 

užpuolimo išėjo kitaip. 
Nemaloniausią darbą turi 

Maskvos olimpinio komiteto vi
cepirmininkas Vladimiras Popo
vas, kuris kasdien 1 vai. susi
tinka su užsienio spaudos atsto
vais ir turi atsakinėti į nemalo
nius klausimus apie korespon
dentu trukdymus, apie cenzūrą, 
filmy konfiskavimus, tikrinimus. 
Sakoma, kad keli talų žurnalis
tai pakeliui iš viešbučio į stadi-
joną buvo stabdyti ir tikrinti sep-
tynius kartus. Telefonų ryšiai su 
Švedija, Olandija ir Prancūzija vė 
linami, žinių persiuntimas ap
sunkinamas. Į šiuos klausimus 
Popovas atsakinėja, šluostyda
mas .prakaito lašus. 

Šalia Popovo nemalonių patei-

damas vietiniu gyventoju nuotai
kas. Jis rašo, kad ištisas savaites 
į Maskvą važiavo sunkvežimiai 
su seniai nematytomis prekėmis. 
Drabužių parduotuvėje Petrovkos 
gatvėje didelė eilė laukė švediš
kų batų, kuriuos darbininkai kro
vė iš sunkvežimiu. Dešrų par
duotuvėje Puškino gatvėje žmo
nės laukė mėsos gaminių, kaip 
„kubanskaja" dešros, už kurią 
mokėjo po 2.84 dol. už svarą. 
Maisto gaminių parduotuvėje 
KiizneckT **»« lanee matėsi už
rašas „apelsiny", nors ju jau ki 
ris laiKas nesimatė net diploma
tų parduotuvėse. 

Gorkio gatvėje žmonės susijau
dinę pasakojo vienas kitam, kad 
po ilgos pertraukos parduotuvė-

Padetis Bolivijoje 
La Paz. — Bolivijos karinė vy

riausybė pasmerkė JAV valstybės 
departamento pareiškimus, kurie 
esą nepriimtinas kišimasis į Boli
vijos vidaus reikalus. Sostinėje 
susidarė komitetas „Demokrati
jos gynybai". Jis kontaktuoja už
sienio ambasadas, prašydamas 
nepripažinti karinės Bolivijos 
valdžios, -jos neremti. Karinė val
džia paskelbė, jog perversmas bu
vo reikalingas gelbėjant Bolivi
ją nuo komunizmo, kuris rengėsi 
paimti valstybės vairą. 

Kai kurie stebėtojai tvirtina, 
kad prezidentas Siles Zuazo, ku
rio išrinkimas paskatino kariš
kius paimti vyriausybę į savo 
rankas, panašus į buvusį Čilės 
prezidentą Allendę. Bolivijoje 
pasikartojo Čilės įvykiai. Zuazo 

pu, užsienio reporteriai „nepavy- }e ̂  I n t u r i s to viešbutį pasi 
di" ir Maskvos milicininkams, Į rQ^ 

liga sergantiem ligoniam arba vi-1 ma prieš žmogaus asmens oru-
suomenei nenaudingiem ele- Į mą, nusikalstama prieš gyvybę, 

kurie negali džiaugtis sporto žai
dynių stebėjimu, bet turi dirbti 
ilgas valandas prižiūrėdami už
sieniečius. Oficialiai Popovas 
tvirtina, kad saugumas toks stip-

prieš visą žmoniją". 
Šalia įžangos ir pabaigos doku

mentas yra padalintas į keturias 
dalis: žmogiškosios gyvybės ver
tė; eutanazija; krikščionis kan
čios ir skausmą malšinančių 
(svaiginančių) vaistu vartojimo 
akivaizdoje; atitinkamų gydymo 
priemonių vartojimas. 

Kalbant apie atitinkamų gy
dymo priemoniy vartojimą, doku
mentas pažymi, kad mūsų lai
kais yra labai svarbu mirties va
landą apginti žmogaus asmens 
orumą ir krikščioniškąją gyv 
bės sampratą, kuri ne kartą yra 
paaukojama piktnaudžiaujant 
techninėmis priemonėmis. 

Tikėjimo doktrinos kongregaci
ja, baigdama dokumentą apie 
eutanaziją, primena krikščioniš
kąją mirties prasmę ir kviečia 
visus, kurie dirba ligonių gydy
mo ir slaugymo srityje, su pasiau
kojimu ir meile tarnauti sergan
tiem, kenčiantiem ir mirštan
tiem žmonėm. 

įvairiu rus'ių sunai: go-
landsky, rusijski. Tuoj susidarė 
ilga eilė. Praeiviai klausinėja sto
vinčius: „Ką parduoda?" Sužino
jęs, kad atvežta sūrio, ir jie sto
ja eilėn. Nelauktai atsirado veng
riškų ančių, rumuniškų pomido
ru. Vienas rusas pasakęs kores
pondentui: „Boikotas ar ne boi
kotas, ši olimpiada yra tikras 
stebuklas. Dabar tai pagyven

tas keliu nedideliu žemės drebė
jimu. 

— Vakarų Europos sąjungi
ninku žvalgybos paskelbė, jog so
vietai pagamino naują vidutiniu 
nuotolių branduolinę raketą SS-
-38, kuri turi ketinius užtaisus 
ir pasižymi taiklumu. Pentago
no spaudos ryšininkas Thomas 
Ross pasakė, jog apie šią naują 
raketą jis neturįs jokiu žinių-

—Fedraliniame McNeil salos 
kalėjime laikomi keturi kubie
čiai bus deportuoti, nes 'jie yra 
užkietėję nusikaltėliai, krimina
listai. Kalėjime laikomi 338 ku
biečiai, kuriu bylos dar nebuvo 
svarstomos. 

—Karinės prievolės registravi
mo antrąją dieną Puerto Rico te- I 
roristai susprogdino bombas 
dviejose pašto įstaigose. Dvi 
bombos policijos buvo rastos ir 
išardytos. 

— Karibų jūros Dominika sa
los gyventojai išrinko preziden
tu moterį, advokatę Mary Euge-
nia Charles. 

— Indijos 11 provincijų nu
kentėjo nuo potvyniu, ikurie pa
reikalavo 285 gyvybių n- sunaiki
no daug pasėliu, sugriovė 500 
namų. 

— Didžiausia Amerikos naftos 
bendrovė Exon per antrąjį šių 
metų ketvirtį turėjo 1,03 ML dol. 
pelno, net 24 nuoš. daugiau, ne
gu pernai tuo pačiu metu. Stan
dard Oil pelnas padidėjo 39 
nuoš. 

—i Meksikos valstybinė naftos 
bendrovė paskelbė, kad Meksika 
šiuo metu yra penkta didžiausia 
pasaulio naftos gamintoja, po So
vietų Sąjungos, Saudi Arabijos, 

žino Palestinos Laisvinimo organ j JAV-ių ir Irako, 
zaciją. Bendroje Daniel Ortega Į — Respublikonų kandidato į 
ir Yasser Arafato spaudos konfe- į prezidentus Ronaldo Reagano iš-
rencijoje pabrėžta, kad Izraelis! rinkimo komitetan buvo pakvies-
yra ne trk palestiniečiu, bet ir] ta buv. ambasadorė Britanijoje 
Nikaragvos priešas, nes Izraelis Anne Armstrong ir buvęs George 
ginklais remdavo nuverstą Niką-j Bush kampanijos komiteto įpirmi-
ragvos diktatorių Anastasio So- • ninkas James Baker. Abu yra iš 
mozą, kuris pralaimėjo civilinį Į Texas ir laikomi nuosaikiais 
karą 1979 m. liepos 19 d. ' respublikonais. 

susitarė kelios besivaržančios par
lamento grupės. Bani Sadras ati
dengė, kad jis siūlė premjeru aja- j gavo daugiausia balsų, nes de-
tolos Khomeinio sūnų Ahmedą, j mokratinė dešinė turėjo kelis 
tačiau ajatolą atsakęs į prezidento 
laišką, kad jis nenorįs savo gi
minaičių tokioje svarbioje vals
tybės tarnyboje. Jo sūnus galęs 
tarnauti tautai ir nenešdamas 
jokių valstybiniu pareigų, rašė 
ajatola. Sūnus paskelbė per ra
diją, kad jis nuolankiai "priima 
tėvo sprendimą. 

Irano valdžios žmonės mano, 
kad parlamento dauguma nu
spręs paleisti amerikiečius įkaitus 
tik po propagandinio jų teismo. 
Fanatikai jau nebereikaLuja su
grąžinti šachą, tačiau nori turė
ti tarptautinį forumą, kur jie ga-

sim 
Pažymėtina, kad neįprastų 

prekių pilnos ypač tos parduotu
vės, kurios yra netoli užsienie
čiams skirtų viešbučių 

Nikaragva bus 
Palestinos drauge 

Managva. — Nikaragvos vy
riausybė, paminėjusi savo revo
liucijos metines, oficialiai pripa-

Turkija svarsto 
terorizmo klausima 
Ankara, —Iš pareigų pasi

traukė Turkijos vidaus reikalų 
ministeris Mustafa Gulcigil. Jis 
parlamente buvo kritikuojamas 
dėl valstybėje siaučiančio tero
rizmo. Kritika sustiprėjo, kai bu
vo nušautas buvęs turkų prem
jeras Nihat Erim. 

Dar daugiau ministeriui pa
kenkė jo šališkumas. Jis savo 
kalboje televizijos programoje 
pasakė, 'kad valstybės saugumui 
gresia tik kairieji teroristai, o de
šinieji remia valstybę. Parlamen
to kairiųjų partijų nariai reika
lavo, kad jis pasitrauktų. Vakar 
parlamente prasidėjo debatai dėl 
terorizmo suvaldymo. Šiais me
tais smurto verksmuose žuvo 
daugiau 2,000 žmonių. Opozici
jos partija siūlosi įeiti į plačiai 
paremtą abiejų didžiųjų partijų 
vyriausybę, siūlo paskelbti poli
tines paliaubas. Tik tautinės vie
nybės vyriausybė galėsianti at
statyti tvarką, kuri taip pakriko, 
kad gresia civilinis karas, pareiš
kė buvęs premjeras Bulerų Ece-
vit. 

kandidatus, kurie rinkimuose su
skaldė nuosaikiuosius balsus. 

Nelaime Kinijos 
naftos pramonėje 

Pekinas. —Kinijos vyriausybė 
atidengė, jog praėjusiu metų lap
kričio mėnesį audringoje jūroje 
apvirto naftos šaltiniu gręžimo 
platforma, žuvo 72 darbininkai. 
Valdžia apkaltino vietinius parei
gūnus, kad jie nesilaikė saugu
mo taisyklių ir,nežiūrint blogo 
oro, įsakė -perkelti platformą iš 
vienos vietos į kitą. 

Jūroje paskendusi platforma 
buvo viena iš Kinijos 16-kos tu
rimu, pirkta iš Japonijos 1974 m. 

Ragina sustabdyti 
Maskvą ir Hanojų 

Pekinas. — Kinijos premjeras ir 
komunistų partijos pirmininkas 
Hua Guofeng pasakė kalbą Ben
galijos prezidento Ramahno gar 
bei surengtame bankete. Pirmi
ninkas pareiškė, kad visos taiką 
mylinčios pasaulio tautos turėtų 
išvystyti Sovietu Sąjungai, o taip 
pat Vietnamui stiprų politinį, 
ekonominį spaudimą, kad jos iš
vestu savo karines jėgas iš Af
ganistano ir Kambodijos. 

Hua Kuofengas nurodė, kad 
sovietai stiprina savo priespaudą 
afganu liaudžiai, stiprina savo 
prietikį Afganistane ir rengiasi 
tolimesniems užkariavimams. 
Vietnamas, nepasitenkindamas 
Kambodijos okupavimu, neseniai 
įsibrovė į Tailandi jos teritoriją. 

— Pietų Korėjos vyriausybė tę
sia valdininku va.lymą. Jau pa
keista 6,811 pareigūnu. 

KALENDORIUS 
Liapos 24 d.: Ursinas, Kristina, 

Seigis, Jurga. 
Liepos 25 d.: Jokūbas Ap., Va

lentina, Mangirdas, Aušra. 
Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:18. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 85 

L, naktį 65 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1960 m. liepos mėa. 24 d. 

Bedamo ja Emilija Psfcaliiiilrieaė. BankraiOus stostt adiesa 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artodaa Ave^ Cfcica*ot 0L 80633 

ILLINOIS — INDIANOS 
APYGARDOS GEGUŽINĖ 
Liepos 4 d. gatvės buvo pasi

puošusios Amerikos vėliavomis. 
Pasipuošęs buvo ir Vyčiu namas 
Chicagoje. Jame vyko Illinois-
Indianos apygardos gegužinė. 

Nebereikėjo čikagiskiams ruoš 
ti vyčiy seimą, kaip praeitais me 
tais visas 'jėgas galėjo pašvęsti ge 
gužinei. Jau iš anksto sudarė 
rengimo komitetą. Liepos ketvir
tosios rytą atvyko jis į Vyčiu na
mą ir pradėjo darbuotis. Stalus ir 
kėdes salėje ;r sodne išdėliojo, 
lentynas prikrovė laimėjimų, pa 
ruošė stiklus gėrimams, šakutes, 
peilius ir šaukštus nuplovė, už
kaitė puodus. Dešros, kopūstai, 
bulvės, kaldūnai ir balandėliai 
virė, o pečiuose kepė kugelis. Vir
tuvei vadovavo prityręs šeiminin 
kas Vincas Samoška, jam padėjo 
Kazimiera Petrulienė ir Elena 
Tamošiūnienė. 

Išmušė dvylikta valanda. Pla
čiai atsidarė salės durys ir kie
mo vartai. Svečiai rinkosi, vis 
daugiau ir daugiau. Sabina Klatt 
ir Emilija Pakalniškienė stovėjo 
prie garuojančio maisto ir dalijo 
kiekvienam išalkusiam. Daugiau 
kaip 3 vai. įtempto darbo; vėliau 
pavadavo jas Tamuševičienė ir 
Salomėja Daulienė. Pinigus pri
iminėjo Sophie Nieminski ir ki
tos vytės. Maistas iš puodu ny
ko ir nyko. 

Kiekvienais metais Geraidi-
na Mack vadovauja laimės šuli
niui. Daug dovanų jam padova
noja ji pati — visokių meškiu
kų, lėliu, pagalvėliu, vazonė
liu, visokiausių žaislų vai
kams. Nebūtų spėjusi viena ap
tarnauti laimės šulinį, padėjo jai 
Monika Kasper ir Julija Zakar-
kienė. Būrys žmonių nueina, ir 
jau kiti ateina, ir taip visą laiką, 
kol lentynos ištuštėjo. 

Buvo atvežti ir maišai saldai
nių. Prie jų sėdėjo Kazimiera 
Petrulienė ir garbės narė Eleono
ra Laurin. Traukė iš maišo sau
ją saldainiu-- jei buvo porinis 
skaičius — nereikėjo už juos mo
kėti, jei neporinis — mokėti jau 
reikėjo. Beveik kiekvienas bandė 
laimę, o paskui vaišinosi saldai
niais ir kitus vaišino. 

Visur esančios, salėje ir sodely
je, buvo Estelle Rogers ir Eleono
ra Kasputienė. Jiedvi platino lai
mėjimų bilietus. 

Gėrimais atsigaivinti buvo ga
lima viduje ir lauke. Prie jų sv 
čiams patarnavo pakaitomis Kle 
mensas Vidžius, Haris Petraitis, 
Albertas Zakarka, Antanas Se
reika, Vincas Samoška ir Alek
sandras Mockus. 

Visą tą visur verdantį darbą di
rigavo apygardos sekretorė Irena 
Sankutė. 

Trečią valandą atvyko visiems 
gerai žinomas akord. Ąžuolas 
Stelmokas. Kai dar vaikas te
bebuvo, kartu su sesute Egle at

likdavo meninę programą Chi 
cagos Aukštesniosios mokyklos 
vakare. Yra dalyvavęs amerikie 
Čiu surengtuose akordeonisti 
konkursuose ir laimėjęs pirmąsia; 
vietas. Ir dabar, kai užgrojo (pir 
mąjį maršą, taip ir norėjosi žy 
giuoti kartu su laisvos Lietuvo 
kariuomene. Toliau sekė pui 
kūs europietiški šokiai — valsai 
tango ir kiti. Kartais įpynė ir lie 
tuviškus šokius. 

Buvo ir šokių konkursas. Vie 
nas iš pagrindiniu jo teisėji 
buvo Vytautas Bielajus, lietuvis 
kų tautinių šokių puoselėtoja 
JAV-bėm. Garbingas svečias t 
dieną buvo Chicagos vyčių ge 
gūžinėje. 

Buvo ir daugiau garbingų sve 
čiu- Balfo pirmininkė Marij 
Rudienė atvyko ir nepagailėj 
vyčiams gražių žodžių. Ne ti 
gražius žodžius sakė, bet ir starr 
bią pinigu sumą paaukojo vyči 
organizacijai. 

Malonu buvo matyti ir dr. Jc 
kubą Stuką su žmona ir su jaun 
biolio dukrele, atvykusius dab 
vauti Tautinių šokių šventėj 
Myli jis jaunimą, daug lėkšči 
maisto jis apmokėjo iš savo kiši 
nės Atsiveda kokį jaunuolį pr 
bufeto ir sako: "Pasirink, kas U 
patinka. Turi valgyti, turi užai 
ti didelis vyras". 

Buvo gegužinėje ir Vliko pi 
mininkas dr. Kazys Bobelis i 
žmona, Alto sekretorius ku 
Adolfas Stasys. Maloniai sveil 
nosi su vyčiais, paskui sodnely 
po medžiais valgė pietus. 

Niekuomet neužmiršta vyč 
gegužinės ir prof. Balys Vitki 
Daug yra jis aukojęs vyčiu org 
nizacijai. 

Matėme ir teisėją Mūrelį, ir 1 
zimierą Povilaitį, neseniai suže: 
tą automobiliu nelaimėje Ir gž 
bės narė Adelė Gabaiienė sveil 
nosi su seniai matytais draugą 
Ir ciceriškiai 14-tos kuopos nar 
su savo pirmininke atgužėjo. 
centro valdybos finansų seki 
tore Teresė Strolienė su sa 
"lizdeliu" buvo, ir jos sesuo 
centro valdybos vicepirminir 
Ona Marija Kaselienė su duk 
le Georgina. Jų mamytė, Bron 
lava Pupnikienė, yra senjorų -\ 
čių pirmininkė, buvo gegužit 
je ir ji. Net nė gerasis jaunh 
vadovas Pranas Zapolis nebu 
dar pavargęs,Šokių šventei sa 
jaunuosius beruošdamas, ir ji* 
gegužinę atvyko. 

Daug geru lietuvių į Chicaį 
vyčių gegužinę atsilankė. Rūpi 
si svečiais apygardos pirmininl 
Algirdas Brazis. 

Gaivinantis vėjas blaškė n 
džių šakas. Amerikos vėlia^ 
plevėsavo. Jos priminė visien 
kad esame laisvi žmonės. O k 
tas vėjas mūsų džiaugsmą r 
neštų į pavergtą Lietuvą! 
šviesią viltį, kad ateis laikas, 1 
da turės ir jie tokią pat lais 
kokią mes kad turime. 

E. Pakalniškienė 

Marija Rudienė, Balto pirmininkė, garbinga viešnia vyčių gegužinėje C 
cagoįe. ir Ittinois-lndianos apygardos pirmininkas Algirdas Brazis su Ir 
aa Aidoca Nuotr. Jono Kac 
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Iš lietuvių reapubuikonų Detroite suruošto priėmimo lietu via 
saiėje. Matyti: Algis Rugienius, dr. Kęstutis Keblys, Saulių: 

Chi-
fano-
įprto 

ŽURNALISTŲ POPIETE 
Liepos 13 d. saulutei gražiai 

šviečiant ir esant gražiai dienai, 
į "Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
stovyklą „Pilėnai" palengva 
traukė Detroito skyriaus žurna
listai ir svečiai. Sesės šaulės jau 
turėjo privirusios ir prikepusios 
įvairių maisto gaminių, o šauliai 
— skaniu gėrimų. Atvykusiems 

užkandus ir atsigaivinus buvo
me pakviesti į salę, kur įvyko 
L. 2. S-gos Detroito skyriaus 
žurnalistŲ surengta kultūrinė po
pietė. Popietę atidarė skyriaus' 
pirmininkas Balys Gražulis ir pa
kvietė Stasį Garliauską papasa
koti apie elektroninę žurnalisti
ką. Stasys Garliauskas temoje, 
kuo skiriasi lietuviškų radijo va
landėlių žurnalistika nuo laik
raštinės, aptaręs žurnalistikos ir 
žurnalisto sampratą, pastebėjo, 
kad mūsų radijo valandėlių elekt
roninė žurnalistika dar tik bando 
atsistoti ant kojų. Pacitavo anke
tos duomenis, ko visuomenė pa
geidauja išgirsti Tadijo progra
mose, išvardino skirtumus tarp 
laikraščio radijo programos turi
nio. Teigė, kad radijo valandėlės 
tampa lietuvybės išlaikymo tvir
tovėmis ir greičiau negu 'lietuviš
kas laikraštis perduoda informa
ciją. Kreipė dėmesį į taisyklingą 
kalbos vartojimą radijo progra
mose, baigdamas prašė remti ra
dijo valandėles ir spaudą. Po Sta
sio Garliausko kalbėjo Balys Gra
žulis tema, objektyvumo proble
ma žurnalizme. Jis čia paminėjo, 
kad neseniai L2S-gos neperiodi
niame leidinyje "Lietuvos Žur
nalistas", net keli žurnalistai ra
šė apie objektyvumą, bet deja jie 
ten suplakė objektyvumą su spau 
dos etika ir tiesa, o šie trys daly
kai nėra vienas ir tas pats. Ne
tiesos skelbimas yra paprasčiau
siai mdlas, o etikos problema yra 
daugiau padorumo problema. 

Objektyvumas gi yra bešališ
kas kalbėjimas apie kurį nors į-
vykį, nepasisakant nei už, nei 
prieš. Jis čia priminė, kad mūsų 
laikais žurnalizmas dalinamas į 
tris sritis ir žurnalistai skirstomi: 
korespondentai arba reporteriai, 
publicistai rr komentatoriai - ko-
lumnistai. 

Korespondentas gali ir privalo 
būti objektyvus, nes jis yra skel
bėjas, fakto perdavėjas. Publicis
tai ir komentatoriai jau yra savo 
nuomonės apie faktą reiškėjai, 
ir čia jau visiško bešališkumo 
sunku iš jų reikalauti. Jis pami
nėjo, kad mūsų korespondentai 
—reporteriai vietoje davus infor

maciją kartais virsta pataikūnais 
ir pagyrūnais. Aprašydami gi ku
rį nors parengimą, jie ne tik % 
aprašo, bet ir pakritikuoja. Ge
riau būtų, kad jie vietoje reiš
kę savo nuomonę, apklausinė
tų žiūrovus ir iš jų vieno ar kito 
nuomonę užrašytų. 

Abi informacijos tiek Stasio 

Garliausko, tiek ii 
ilio žurnalistams i 
buvo įdomios ir d 
jų žinių. 

Aktorius Karolis 
moristiniais pasisž 
pabaigoje padėklą 
"Žąsies skundas", 
teikė. 

Programai pasil 
Detroito skyriau; 
padėkojo: prograr 

Iš respublikonų part 
f o klube maloniai šr 
gan ir Lietuvių Ben 
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AUŠRA • 
(1975-1977 • 

Redagavo JONAS 

Greta "L.K.B. Kro 
puotoje Lietuvoje ei 
guliariai, periodinis 
kuri informuoja apk 
litinį lietuvių ger.oci 

AUŠROS I ir l\ t 
pusi. Išleido Aka 
jo* leidykla. Ki 
knygos su persiunt 
kymus siųsti DRA1 
gyv. prideda 25 t 
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Spcrfa 

= PIRMOJI 
1 su persiimti mi 
= ANTROJI 
5 metų laikotar] 
H džiuosius lai m 
1 Abu leidi 
3 gražiai išleiat 
= Uisakymi 
H 
= "Draojęaa 
= Hiinojaus 
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is delegatams ir svečiams liepos 15 d. Dariaus Girėno 
Anužis, Jonas Urbonas, J. Burgess ir kt. 

Nuotr. Jono Urbono 

Balio Gražu-
jų svečiams 

vė daug nau-

Jalys savo hu-
:ymais, kurių 
lavo poemėlę 
isus gerai nu
li gus LŽS-gos 

pirmininkas 
os atlikėjams, 

svečiams, kuopos šauliams už pa
talpas ir šauliasms *r šaulėms už 
rūpinimąsi maistu ir gėrimais. 

Tarė savo žodį ir Jūrų Šau
lių "Švyturio" kuopos pirm. Alfa 
Šukys. Jis pažymėjo, kad jau ant
ri metai Detroito žurnalistai gra
žiai bendradarbiauja su Svyturie-
čiais ir rengia "Pilėnuose" savo 
kultūrines popietes. Jis pakvietė 
juos tokiai popietei ir ateinan-
čiams metams. Tai tikrai gražus 

jog 
9 

vaii 
čius 
pra< 
kusi 
nų 
čia 
vyk 
tų: 
tavi 
ną, 
groJ 
DA 

E 
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os konvencijos Detroite. Tautinių grupių priėmime Goi-
kučiuojasi kandidato į prezidentus duktė Maureen Rea-
ruomenės krašto vaidybos narys Jonas Urbonas 
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AUŠRA 

1977-1978) 

)ATNAUSKAS 

ikos", rusų oku. 
a, kad ir nere-
eidinys AUŠRA, 
kultūrinį ir po-
I 
mai turi po 222 
srninės Skauti-
na kiekvienos 
lu $5.73. Užsa-
GO adresu, ffl. 
valitljoi mokea-
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Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda jau S9 met tu tar
nauja New Jersey, New Tork ir Con-
nectlcut Hetuviam« ! 
Kas Šeštadieni nuo * iki S vai. po
piet 15 WEVD Stotie* Net» Torke 
1S30 kil.. AM ir nuo ? iki 8 vai 
vak. 97.9 megr. FM. 

Direkt, DR. J O K Ū B A S STUKAS 

234 Stinlit Drive 

Watchtm«, N . J. 07060 

TEL. - 7 5 3 - 5 « (211) 
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; Nepriklausomoje Lietuvoje 
JONAS NARBUTAS f 

lalia apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina 5 
$9-50. | 
dalia — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 Į 
i daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- 2 
jimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. c 
jai didelio formato su daugel iliustracijų, | 

Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. 
i siųsti: 
į 4545 W. 6Srd St , Chieago, m . 60629. 
gyventojai prideda ertra. 45 et. takaų, = 
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THE UTHUANIAN WORLD-VVTDE DAILY 
Second cteas postage paid at Chicago, 111. Published daily ea 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and E 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, 111 
and Canada. Elsewhere in the U S A . $38.00. Foreign cour 
$wfoo. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas pren 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytoji 
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimok 

DRAUGO Į — — i i mokama B anksto 
metams V2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U S A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius tais 
« e n nuo 8:30 iki 4:30, šešta- J Vo nuožiūra. Nesunaudotų st 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j njų nesaugo. Juos grąžina 

1 anksto susitarus Redakcij 
• Redakcija dirba kasdien \ s k e l b i m ų ^^^ neatsako. 
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i k a i n o s prisiunčiamos 
8:30 - 12:00. į p r a 5 y m ą . 

estas. 
opietėje, esant ir mieste į-
ių renginių, atvykusiųjų skaa-
nebuvo per daug gausus, bet 

?jo geroje nuotaikoje ir atr/y-
ieji visi patenkinti gražia Pilė-
aplinikuma ir jų vis gražėjan-
panorama. O svečių buvo at-
usių ir iš tolimesnių vie-
Floridos, Muskegon ir kitų vie 
ų. Vieni svečiavosi visą die-
o kiti buvę atvažiavę tik pasi
sėti gražiais Pilėnais. A. Gr. 
INAVOS METIX£ 3VENT£ 

•ainavos stovyklavietės tra
ne metinė šventė įvyks šį 

(Nukelta į 4 psL) 

TĖVELIŲ DfiM] 

Norime pranešti, k 
Doveinienė sutiko e 
pareigas Detroito 2il 
nistinėje mokykloje '. 
mokslo metais. 

Tėvų 

Advokatų Drai 
VALDEMARAS B 

m 
VINCAS BĖK 

Teisių dakta 
2458 W. Stth Street, 

Visi teL 778-
Valandoa pagal su. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

449 So. Pulaski Road (Crawford 
edical Building). Te!. LU 5-6446 
ei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
°riima ligonius paga.l susitarimą 

. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
popiet, treč. ir Sešt. tik susitarus 

r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 5lst Street 
Tel. - GR 6-2400 

. pagai susitanmą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
t antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 

fs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė - Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė AkiŲ ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 5S2-0221 

R. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ: CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court, Cicero. III. 
asdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir §e5t 
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vertė — 

LAISVĖ MEILĖJE IR TIESOJE 
• 

Liepos pradžioje katalikų ir 
net nekatalikų dėmesys buvo 
nukreiptas į Braziliją, kuri dau
geliui yra mažai žinomas kraš
tas. Tuo metu Braziliją lankė 
popiežius Jonas Paulius II-sis. 
Popiežiaus kelionės jau dabar 
nekelia tokio susidomėjimo, 
kaip buvo anksčiau, ilgą laiką 
prieš pop. Pauliu VI neišva
žiavus iš Vatikano. Šiuo atveju 
susidomėjimas dar padidėjo, 
kad Brazilija, kaip ir kiti 
didesnieji (Brazilija yra di
džiausias) P. Amerikos kraš
tai, išgyvena sunkias valdžios 
išsilaikymo, ekonomines ir 
revoliucines krizes. Brazilijoj 
kovos eina tarp dviejų kraš
tutinumų — komunistinės kai
res ir konservatyvios dešinės, 
kurios griauna pasitikėjimą 
valdžia ir vieni kitais. Net ir 
vyskupų dalis kartais ieško 
radikalių priemonių pakeisti 
gyvenimą, kuris kai kuriose 
vietose nepakenčiamas. 

Pasekti Šią popiežiaus 
keHonę per visą Braziliją nėra 
lengva. Jis buvo skirtingose 
vietose, kurios daugeliui Bra
zilijos nepažįstančių neturėtų 
reikšmės. Iš tikrųjų lankymas 
sostinės Brazilijos, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo ar Curi-
tibos, lankymas kalinių ar 
skurdžių rajonų yra tokie skir
tingi, kad jų vienų su kitais net 
negalima palyginti. Vienur yra 
moderniausia architektūra, 
pažangus ir prabangus gyveni
mas, puikūs vaizdai. Kitur tuos 
vaizdus nustelbia nameliai, 
geriau tariant, būdos be langų 
arba be durų, nuogi vaikai, ko
kia apskurusi vištelė ir kokie 
nors aplinkui krūmokšniai, iš 
kurių negalima pragyventi. To
kius vaizdus matė pop. Jonas 
Paulius II, aiškiai supras
damas tautos išsivystymo rai
dą, kraštutinumų pavojus, tero
rą ir teroristų fiau nuaus. 
* I jo kalbas labiausiai ir at

kreipia dėmesį kiekvienas. Po
piežius kalba apie žmogaus 
asmens vertę, jo laisvę krikš
čioniškoje meilėje ir tiesoje. Tai 
jis pabrėžia net kalbėdamas 
aukščiausia)«i valdžiai, tą patį 
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kasdienybės siekimais. Žmo
nės bus laimingesni visi kartu 
siekdami bendrojo tautos gėrio, 
kurdami savo ir savo vaikų lai
mingesnę ateitį. 

Žmogaus asmens vertė jį 
iškelia iš daiktų ir padaro 
asmeniu, kuriuo turi rūpintis 
valdžios, Bažnyčia, orga
nizacijos, pavieniai asmenys, 
nes nuo bendrų pastangų pri
klauso savęs paties vertinimas 
ir užtarnauta laisvė. Niekas ne
turi teisės kitą asmenį laikyti 
vergu, niekam jis nepriklauso 
kaip daiktas, o tik kaip pro
tingas asmuo, turįs teisę daly
vauti darbuose, pelno pa
siskirstyme, turįs teisę į 
teisingą atlyginimą ir bend
romis valdžios bei bendrovių 
vadovybių pastangomis aprū
pinimą darbu, kad jis galėtų iš
laikyti savo šeimą ir pats tobu
lintis. Bet koks teroras ir bet 
kuri prievarta prieš valdžią ar 
asmenį, juo labiau grupės prieš 
grupę yra blogybė, naikinanti 
tautą ir kelianti nerimą žmoni
joje. Ir tai buvo taikoma ne tik 
brazilams, bet ir visiems žmo
nėms. 

JIB sako 
k&iiriams. 

skurdžiams arba 

Pop. Jonas Paulius primena 
aukščiausiems valstybes pa
reigūnams, kad ir Brazilijoj 
beveik prieš daugiau kaip 400 
metų atneštoji evangelinė 
kibirkštis neįsižiebė be kliūčių, 
nebuvo be šešėlių, kurie užsto
davo tikrąją šviesą. Vis dėlto ir 
dabar Brazilija sugeba išlaiky
ti ekumeninį charakteri, iš tau
tų mišinio kurti naują tautą, 
atskiriančią žmogiškas ir 
dieviškas vertybes. Jos gyven
tojai daugiau ar mažiau vis jau
čia pareigą dėti pastangas, kad 
krikščioniško gyvenimo pa
grindai — moralė, žmogaus 
vertinimas ir artimo meilė 
skatintų visus dirbti vienam 
tikslui. Kaip jauna ir vis dar 
besiformuojanti tauta, Bra
zilija turi labai daug jaunatviš
kos energijos gyventi tikėjimu, 
darbais rodydama savo tikėji
mą, nors kartais dalis ir nu
krypsta į kraštutinumus, nepa
stebėję, kur baigiasi gėris ir 
prasideda, blogis. 

"Jums suteikta privilegija, — 
kartu ir įsakymas, — būti visos 
tautos bendro gėrio tarnyboje, 
padedant Brazilijos žmogui". 
pabrėžė popiežius centrinės 
valdžios pareigūnams. Taip 
pat ir popiežiaus pasiunti
nybėje ši sielovadinė kelionė 
prisidedanti prie visų tų aukš
tųjų vertybių kėlimo, jų pa
grindimo meilės ir tiesos primi
nimu, jų suderinimu su 

Šioje kelionėje labiau, negu 
kitose, popiežius pabrėžė žmo
gų ir jo vertę, laisvę, teisingu
mą, meilę socialinį gyvenimą 
valstybėje ir savo aplinkoje. 
Tai tos žymės, kurios žmogų pa
daro žmogumi, o jo kultūrinę 
pažangą ir civilizaciją atremia 
žmoniškumo dėsniais. Tai 
nereiškia, kad žmogus yra ver
tė pati sau — jis yra socialinis 
gyvis, turįs rūpintis ir savo 
artimu. Žmogus save patį, neiš
skaitomą ir mįslingą, gali ge
riau pažinti tik žvelgdamas į 
Kristų ir socialinį gyvenimą. 
Taigi tiek valstybė, tiek paski
ros bendruomenės, net reli
giniai įsitikinimai turi vesti 
žmogų pirmiausia į save, pas
kui į bendruomenę, o tik tada į 
Dievą, kuriame išsisprendžia 
visos mįslės. 

Kodėl taip stipriai pabrėžė 
pop. Jonas Paulius II savo 
sielovadinėj kelionėj žmogaus 
vertę ir asmens laisvę, tei
singumą ir meilę, buvo aišku 
brazilams, dar aiškiau pasau
liui, kuris gyvena jau senesniu 
civilizuotu ir kultūringu gyve
nimu, nors taip pat yra praėjęs 
šviesias ir šešėliuotas dienas. 
Dabarty teroro, slapto ir viešo, 
iš vidaus ir iš užsienio organi
zuojamo, yra tiek daug, kad rei
kia susirūpinti ir žmonijos liki
mu. Ji gali neatsargiai 
panaudoti dabartines techno
logines priemones savęs 
susinaikinimui. Ji, gindama 
vargšus, gali užmiršti, kad ge
ram tikslui reikia ir gerų prie
monių. Žmonija turi žinoti, kad 
visur yra turtingų ir vargšų. Ir 
yra vargšų ne tik Brazilijoje, 
bet ir kituose pasaulio kraštuo
se, kurių pajudėjimas, prie
varta ir žiaurumas pirmiausia 
baudžia juos pačius ir jų tau
tas. 

Brazilija yra didelis kraštas, 
kurio žmonių skaičius tiksliai 
nežinomas. Bet Brazilija, susi
kūrusi iš mifiinio tautų, kurios 
praeitimi, dabartimi kuria nau
ją tautą, naują civilizaciją, iš
laiko kai kurias senas etninių 
grupių atsineštas tradicijas. 
Bet ji dar negalutinai įveikė 
gamtos jėgas. Ne galutinai jas 
ir išnaudojo. Popiežiaus žo
džiai ir paskatai gyventi meile 
ir teisingumu, kad žmogus bū
tų savęs vertas, turi būti taip 
pat tik bendromis jėgomis atku
riami. Ir tai tinka visai žmo
nijai, mėginančiai suvaldyti 
terorą. p,G. 

Pasaulyje yra dvi demokrati
jos: kultūringojo pasaulio ir 
komunistinė. Komunistinė 
demokratija komunistams 
duoda daug naudos, o liau
džiai, kuri sudaro 95% krašto 
gyventojų, pridaro daug sun 
kūmų, nemalonumų ir net kan
čių. Komunistiniame pasau
lyje komunis ta i la ikos i 
komunistinės demokratijos, o 
kraštą valdo liaudies dikta
tūra. Ar liaudis nori diktatū
ros? Čia jau yra klausimas, į 
kurį pati liaudis neturi teisių 
atsakyti. 

Pats L. Brežnevas per tele
viziją kartais pamini žodį 
„demokratija", tik nepamini 
žodžio „tarybinė". Apie kokią 
demokratiją jis kalba, nežinia. 
Jei Sovietų Sąjungoje žmonės 
miršta badu kalėjimuose ir net 
komunistinėje laisvėje, tai kal
tė tenka ne komunistinei 
demokratijai, bet tų žmonių šir
dims —jie mirė nuo širdies prie
puolio. Castro šiuo atveju yra 
atviresnis: jis nuo pirmųjų 
dienų komunistinės demok
ratijos įvedimo Kuboje išduo
da maisto korteles, pagal 
kurias žmonės gali nusipirkti 
maisto. Sovietų Sąjungoje 
taikos metu maisto kortelių 
nėra, nėra nei maisto. Čia prisi
mena charakteringas pasi
kalbėjimas ruso su ameri
k i e č i u . R u s a s s a k o 
amerikiečiui, kad JAV žmonės 
daug laiko sugaišta apsipirki
mui. Amerikietis tai patvir
tina, nes reikia į vežimėlį prisi
krauti prekių, praeiti pro kasą. 
Taip ir užgaištama. Rusas gi 
sako, kad pas juos viskas eina 
greičiau: žmonės krautuvėje 
pasižiūri į tuščias lentynas ir, 
praeidami pro kasą, paklau
sia, kodėl nėra prekių. Kasi
ninkė atsako, kad prekių nėra 
ir nebus ir todėl greitai čia apsi-
perkama. 

Maskvinė spauda jau dabar 
rašo, kad, jei JAV neparduos 
Sovietų Sąjungai javų ir žmo
nės mirs badu, tai kaltė teks 
JAV vyriausybei. Sovietų 
Sąjungoje komunistai badu 
nemirė 1917—1920 revoliucijos 
metais, nemirs jie ir dabar. 
Sovietų Sąjungos ūkis dar pa
jėgs išmaitinti 14 mil. komu
nistų. 1917 m. bolševikai Rusi
joje padarė didelę revoliuciją. 
Nuo tada Rusijoje žmonės 
pradėjo badauti ir dabar tebe-
badauja. 

Demokratijos principai 
Apie komunistinę demokra

tiją pavergtoje Lietuvoje rašo: 
„Mūsų valstybėje įgyvendinti 
tarybinės demokratijos prin
cipai, garantuojamos didžio
s i o s ž m o g a u s t e i s ė s " 
(G.K.1979.XII.21). Sakoma, 

J . VAICEU.CNAS 

kad įgyvendinti tarybinės 
demokratijos principai, bet tie 
principai neišvardinti. Savai
me suprantama, kad tarybinė 
demokratija globoja komunis
tus, o persekioja normalius 
krašto gyventojus, kurie suda
ro krašto gyventojų daugumą. 
Jei kartais patys komunistai 
netenka kompartijos bilieto ir 
atsiranda liaudies sudėtyje, ir 
jie nebegauna jau komunis
t inės demokratijos glo
bos. Sakoma, kad garantuo
jamos didžiosios žmogaus 
teisės. Garantija nieko nereiš
kia, jei žmonės tų teisių neturi 
gyvenime. Kraštuose, kur žmo
nės turi žmogaus teises, apie 
tas teises niekas nekalba, nes 
jos yra išgyvenamos. Komu
nistai kalba apie didžiąsias 
žmogaus teises, kai komunisti
niuose kraštuose normalūs 
gyventojai neturi nei mažųjų 
žmogaus teisių. Vakarų pasau
lis 1975 m. Helsinkyje parei 
kalavo Sovietų Sąjungos valdo
vo L. Brežnevo, kad jis savo 
valdomo krašto žmonėms duo
tų žmogaus teises. Brežnevas 
tą sutartį pasirašė, bet žmo
nėms žmogaus teisių nedavė, o 
pradėjo persekioti ir siųsti į Si
biro stovyklas tuos žmones, 
kurie Sovietų Sąjungoje regi
struoja žmogaus teisių 
pažeidimus. Sovietų Sąjungoje 
areštai didėja, grįžta Stalino 
laikai, nes ir Brežnevas užsi
dėjo stalininę maršalo unifor
mą. 

Net ir religinėje srityje komu
nistų valdomo krašto žmonės 
neturi žmogaus teisių. Komu
nistai pabrėžia Bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimą, bet gyve
nime viską daro priešingai, 
kiek tai liečia pačius komunis
tus. Valstybė kišasi į Bažny
čios reikalus ir vis iš neigiamos 
pusės, bet tikintieji negali kiš
tis į bedieviškos valdžios reika
lus. Bedievius gina komunisti
nė valdžia ir kompartija, o 
tikinčiųjų valdžia ne tik negi
na, bet pati tikinčiuosius perse
kioja, kankina, ypač kunigus. 
Bedieviškieji komunistai perse
kioja ir iš parapijos į parapiją 
mėto jiems nepatinkamus kuni
gus, kai katalikų vyskupai 
negali persekioti ir iš miestelio į 
miestelį mėtyti kompartijos va-
dų. 

Rinkimai 
Komunistinėje propagan

doje skelbiama, kad dabar 
rinkimai į įvairias tarybas vyk
domi pagal L. Brežnevo demo
kratinę konstituciją. Kiek tų 
konstitucijų Sovietų Sąjungoje 
bebūtų, jos visos vienodos ir 

tarnauja tik komunistams. Nei 
viena tų konstitucijų neapsau
go normalių žmonių nuo 
kompartijos ir KGB pareigūnų 
sauvaliavimo ir nuo komjau
nimo — kriminalistų veiksmų. 
Sovietų konstitucijos rašomos 
užsieniui, o ne savo krašto žmo
nėms. Ir Brežnevo "demokra
tinė" konstitucija neapsaugo 
net vaikų — mokinių, kurie 
eina į bažnyčią. Juos perse
kioja kompartijos ir KGB parei
gūnai, mokytojai su pačiu 
mokyklos direktoriumi prie
šakyje. Tie pareigūnai ir moky
tojai neturi gėdos taip elgtis. 
Ateizmas jiems atima gėdos 
jausmus. 

Kandidatai 
Pagal komunistinę santvar

ką, per rinkimus Lietuvoje į 
kandidatų sąrašus buvo įrašy
ti tik komunistai, o kai kurie net 
iš kitų kraštų. Tuo parodyta, 
kad Lietuva visai neturi suvere
ninių teisių. Tie kandidatai 
buvo: A. Kosyginas, premje
ras, P. Svilionis, darbininkas, 
E. Markevičienė, audėja, p. 
Griškevičius, kompartijos sekr. 
A. Barkauskas, Liet. aukšt. 
tarybos prim., J. Maniušis, 
premjeras, V. Dailidėnienė, 
verpėja, I. Barkauskienė, mel
žėja, E. Mieželaitis, poetas. 
Taigi sąraše vyrauja aukšto 
rango komunistai ir tik 4 dar
bininkai. Nėra nei vienos kiau
lių šėrėjos, nei viščiukų prižiū-
rė to jos , n e i p a r š i u k ų 
augintojos, kaip buvo paro
dyta bolševikiniame filme. 
Tenai paršiukų augintoja pate
ko į deputatės postą. Tenai ji 
kalbėjo, kad reikia pagerinti 
paršiukų gyvenimo sąlygas, 
bet nieko nekalbėjo apie gyve
nimo sąlygų pagerinimą žmo
nėms. Tame sąraše visi komu
nistai. Kur kitų partijų 
kandidatai? Jų nėra, nes komu
nistinėje demokratijoje tegali 
būti tik viena komunistų par
tija. 

Padeda atgauti laisvę 
Ta proga A. Gromyko pasa

kė, kad Sovietų Sąjunga rems 
kraštus, kurie nori atgauti 
nepriklausomybę. Tie kraštai, 
kurie nori atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę yra Lietuva, 
Latvija, Estija ir kiti Rusijos 
pavergti kraštai. Ateitis paro
dys, kiek Gromyko žodžiai yra 
teisingi. 

Kiek žinome, tarybinė 
demokratija leidžia visiems 
komunistams meluoti. Mask
va šaukė už pasaulinę taiką, už 
tą taiką rengė net demonst
racijas, o po tų demonstracijų ir 
šauksmų Maskva pradėjo 
puolamuosius karus Viet
name, Afrikoje, Afganistane ir 

Afganistano sukilėliai paima į nelaisvę Sovietų kareivį 

kitur. Yra numatyta tuos karus 
dar labiau išplėsti, kol Vakarai 
nespėjo susiorientuoti. Tas 
pats Gromyko pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga nesiderės su 
Vakarais, kad NATO blokas 
susidarytų karinio pranašumo 
pozicijas. 

šią paskaitą skaitė studen
tams, kai Stalinas net su kelio
mis armijomis užpuolė mažą ir 
garbingą Suomijos valstybę? 
Ar prof. M. Kaveckis studen
tams skaitė paskaitą apie tą 
pačią Čekoslovakiją 1948 m., 
kai jau ne Hitleris, o Stalinas 

Šiuo metu Sovietų Sąjunga okupavo demokratinę Čekoslo
vakiją ir ją pavertė komunisti
niu kraštu? Ar buvo skaityta 
paskaita apie tą pačią Čekoslo
vakiją 1968 m., kai dabartinis 
Sovietijos diktatorius darė 
ginkluotą maršą į tą pačią ir 
jau komunistų valdomą 
Čekoslovakiją tik dėl to, kad to 
krašto valdovas A. Dubček 
savo žmonėms pradėjo rodyti 
žmonišką veidą? Sovietų 
Sąjungoje niekas neturi teisės 
savo krašto gyventojams rody
ti žmoniško veido. Taigi tas 
pats profesorius, kalbėdamas 
apie tą pačią Čekoslovakiją, 
vieną kartą kalba visą valan
dą, o kitais tokiais pat atvejais 
jis nieko nekalba. Pirmą kartą 
jis kalbėjo, kai jis gyveno kultū
ringo pasaulio sąlygose, o 
kitais atvejais, kai jis pateko į 
komunistinės demokratijos 
sąlygas, jis jau tylėjo. Tokia 
yra komunistinė demokratija. 

turi didelį karinį potencialą, 
todėl dalį tos jėgos panaudoja 
kaimynų užpuolimui. Pagal 
komunistinę demokratiją, jei 
vienas Afganistano gyven
tojas pakvietė Sovietų Sąjun
gos armiją atvykti į jo kraštą, 
tai kiti milijonai afganų turi ty
lėti. 

Profesoriaus paskaita 
Kaip pagal komunistinę 

demokratiją kalbama apie tuos 
pačius reikalus? Pavergtos 
Lietuvos korespondentas V. 
Narbutas (M.G.1979.Nr. 12, 23 
p.), kalbėdamas apie prof. M. 
Kaveckį, sako: „Profesorius 
niekados nemokėjo ir nenorėjo 
slėpti savo minčių, savo požiū
rio į mus supantį pasaulį, visuo
menę, politinius įvykius. Jo 
dvasios struktūrai visai netiko 
pasyvaus stebėtojo pozicija — 
šia prasme jis buvo kovotojas, 
tribūnas. 1938 m. studentai 
gerai prisimena, kaip sujau
dino prof. M. Kaveckį žinia apie 
Hitlerio maršą į Čekoslovaki
ją. Tą dieną, vietoje mine
ralogijos kurso, jie išklausė 
profesoriaus įkvėpimo ir skau
daus pasipiktinimo kupiną 
paskaitą apie Čekoslovakiją — 
tikrą himną mažai, gražiai tau
tai ir smurto, fašizmo pasmer
kimą. Liudininkai prisimena, 
jog įspūdis buvo toks didelis, 
kad po paskaitos atrodė kiek
vienas galėtų paimti šautuvą ir 
aiti ginti krašto, kuris staiga 
tapo toks artimas ir brangus". 

V. Narbutas nepasako, ar 
prof. M. Kaveckis panašią 
paskaitą studentams skaitė ir 
1940 m. birželio 15 d., kai 
Stalinas darė ginkluotą maršą 
į Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes? Kodėl nebuvo to 
himno mažai, gražiai savo 
tėvynei? Ar profesorius pana-

VATIKANO METRAŠTIS 

V a t i n k a n e y r a i š l e i s t as 
metraštis „Šventojo Sosto veikla 
1979-ais metais". Pusantro tūks
tančio puslapių knygoje straips
niais, dokumentais ir nuotrauko
mis yra aprašomi Popiežiaus 
Jono Pauliaus II-ojo įvairūs 
susitikimai ir apaštalinės kelio
nės, Vatikano kongregacijų ir 
įvairių įstaigų veikla. Viename 
knygos skyriuje supažindinama 
su Vatikano radijo tarnybos veik
la praėjusiais metais. Knygoje 
a t s p a u s d i n t a dokument inė 
medžiaga liudija, pažymi šia pro
ga Vatikano radijo dienraštis, jog 
tikėjimo platinimas visada lieka 
esminiu Apaštalų Sosto veiklos 
uždaviniu. Ypač šiais dabar
tiniais neramiais laikais Bažny
čia nesiliauja skelbusi, jog Kris
tus yra pasaulio ir žmonijos 
istorijos centras, kiekvieno žmo
gaus tvirčiausia atrama. 

JAPONAMS TRŪKSTA 
ERDVES 

Japonijoje kas dvylika sekun
džių gimsta kūdikis Statiatiniai 
duomenys rodo, jog Japonijoje 
kas 12 sekundžių gimsta nauja 
sįmis, o kas 34 sekundės vienas 

japonas miršta. Taigi, gimimų 
skaičius žymiai didesnis už- miri
mus. Nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigas iki šiol Japonijoje 
gyventojų prieauglis padidėjo 
apie 5.4 milijonus. Artodo, kad 
Japonijoje gyvenama 12 kartų 
tirščiau, negn JAV. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 

— Žinoma, ateisiu, visada ateisiu, — kalbėjo 
Vincas, pagautas entuziazmo, tu sau moki už 
Snapsą, sėdi, geri, o tau moka už tai, kad tu geri. 

Bosas vėl parvežė namo, bet tai buvo paskutinis 
kartas. Bet jei airis būtų žinojęs, tai jis būtų išvystes 
Vinco gynimo karą stipresnį negu Vinco kuopa prie 
llmenio, bet bosas nežinojo, kad įvyko taip. 

Mažas, jau čia gimęs lietuvis Feliksas, rodos, 
atrodė sveikas, bet kai kas sako, kad jis turėjo kokių 
širdies sutrikimų, nes karo metu neėmė jo į armiją, 
gavo 4F atžymėjimą. Bet tai jam netrukdė visas 
algas pragerti ir dėl tų Širdies sutrikimų nei jam 
pačiam, nei kam kitam galva neskaudėjo. Kai po 
karo baigėsi darbai, Feliksą paleido vieną pirmųjų, ir 
jis nuostabiai greit sugebėjo nusigyventi. Dabar jau 
prieš Padėkos dieną, kada visi pirko kalakutus, 
Feliksas, avįs vasariniais sunešiotais teniso 
batukais ir vilkįs vasariniu Švarkeliu, naktimis 
miegojo neuistatyto sklypo vidury paliktame 
sename Forde. 

Dienomis prasimaišydavo tarp lietuvių blaivių ir 
geriančių ir taip vegetuoti jam Siek tiek padėjo ir 
lietuvių kalbos mokėjimas. Savo tautietį labiau 
užtarė ne tik geriantieji, bet ir blaivieji. Feliksas 
pereidavo visas alines, visur jį naujieji ateiviai 
vaišino, kaip gerai lietuviškai kalbantį, dorą lietuvį, 
beveik patriotą. Vienoj karčiamoj susirinkdavo 
lietuviai daugiau papolitikuoti, kitoj kortininkai, bet 
Tamo bare rinkosi Felikso korporacijos nariai, 
ištikimieji gėrėjai. Cia jis buvo savas, beveik garbės 
narys, kartu su Douglu, nors pastarasis buvo ne iŠ 
gimimo, bet iš paSaukimo lietuvis. "Pinigų, pinigų, 
duok alaus, labas, į sveikatą," net ir Douglas 
nemirksėdamas mokėjo pasakyti, o tai svarbiausi 
žodžiai, kokių ir Websteryje beviltiškai ieSkotum. 

Pirmadienio rytas buvo gana šaltokas. Fordo 
sėdynė nebuvo kieta, bet vaikai buvo išmušę to 
šaunaus miegamojo langą. Ir nors kaip jį kaišė 
laikraščiais, bet miegamasis, pagarbiai kalbant, vis 
tiek buvo šaltokas. Feliksas atsikėlė, ir pastūmęs 
girgždančias miegamojo duris, iSėjo į gatvę, kur 
buvo prasidėjęs judėjimas. Kai kas vyko į darbą, 
vežė pieną ir laikraščius. Ant posūkio Feliksas 
pamatė pamestą "Chicago Sun Times" dienraščio 
dvideSimt egzempliorių rySulį. Feliksas per minutę 
tapo reikšmingu spaudos platintoju. 

- "Sun Times", "Sun Times", — Saukė jis 
autobusų sustojimo vietoj. Kai kas nupirko, kai kas 
abejingai žiūrėjo, manydamas, kad tai senas 
laikraštis. Vienas padavė dešimt centų ir neim
damas laikraščio įlipo į autobusą, bet dėl tokio 
spaudos paniekinimo Feliksas nepyko. Laikraščių 
pundui po truputį mažėjant Feliksas svarstė, kad 
reiktų nusipirkti Šiltas kojines arba nusipirkti deSros 

su duona ir vieną kartą gerai pavalgyti, o po to 
užsirūkyti savo cigarečių "Chesterfield" arba nusi
pirkti Šiltus baltinius, nes beveik už du dolerius 
galima buvo kai ką įsigyti. Ir kai pardavė paskutinį 
egzempliorių, Feliksas pasuko atgal. Va, jis taip 
praeis pro Tarną ir Žvilgters, kas ten dabar vyksta. 
Prie pat durų sutiko į darbą išeinantį Skripkų. 

— Kur tu dabar, — beveik pakiliai paklausė 
Feliksas, — grįžk atgal, nupirksiu gerti, — 
paskutinius žodžius ištarė pabrėždamas, nes juos iš
tarti savo gyvenime pastaruoju metu ne tiek daug 
kartų turėjo progos. Skripkus nustebo. Ir, žinoma, 
Šitoks stebuklas negali šiaip sau praeiti, ir todėl 
abu įžengė į vidų. 

Tarnas Slavė grindis, maišėsi dulkių, dūmų ir 
perrūgusio alaus kvapas. Kampe prie staliuko jau 
sėdėjo Šveplas Kaziukas, jis buvo darbe rukšlėta 
skarda nusideginęs ranką ir porą dienų turėjo būti 
namuose. 

Už pusantro dolerio galėjo būti Šeši buteliai 
alaus. Tai jau gana efektyvi ir kilni pradžia, o visada 
pradžia galvą laužia. Kaziukas turėjo Siek tiek 
pinigų, pagaliau jam Tarnas mažiausiai stenėdamas 
galėjo rašyti į knygą. Anot į laikraščius rašančio 
Butkaus, vertingiausią romaną. Tame romane buvo 
sudėti daugelio darbai ir gyvenimas. Ką Čia 
besakyti, romanas buvo nuostabus. Jeigu kas pavog-
-ų tokį rankraStį, vargu ar Tarnas nebekalbant jau 
apie ką kitą, jį begalėtų atkurti. Dingtų visi per
sonažai, veikėjai liktų be jokių skolų. Svarūs, be jokių 
kalčių, kaip po išpažinties. 

f Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. liepos mėn. 24 d. 

DUKTĖ APIE SAVO MOTINA 
Pasikalbėjimas su rašytojos 

A. salčhivienes-Gustaitytės dukra 
Rašytoja Antanina Šalčiuvie-j jų". Po to pasirodė knyga "Juo-

nė-Gustaitytė, gimusi 1895 mjzukas" . Apie ją Jul. Butėnas ra-
Rutkiškių vienkiemyje, Prienų į Šė: "Gera, kad atkreipiamas dė-
valsč., Marijampolės aps., mirų-1 mesys į istorinius mūsų tautos 
si 1958 m. rugsėjo 23 d. Kaune, j įvykius. Šį Šalčiuvienės romaną 
Ji buvo ryški kultūrininkė, pėda- į įdomu skaityti. Vykusiai užf ik-
gogė, dėstė Vilniaus ir Kauno' suoti to sukilimo epizodai ir at-
lietuviškose gimnazijose. Bend- j vaizduota liaudies nuotaika". Tai 
radarbiavo įvairioje to meto Be-Į romanas iš 1863 metų sukilimo 
tuviškoje spaudoje, žurnaluose. Į Lietuvoje. Po to "Už jūrių ma-

Rašytojos, kultūrininkės An-i riu" — geografinė apysaka jau-
taninos Šalčiuvienės-Gustaitytės. nimui. Knygoje "Voras" rašoma 
užsienyje augusi lietuvių karta i apie jauną merginą ir jos tragiš-
gal net nėra girdėjusi. Todėl į kus šeimos pergyvenimus. To-

TYLUS SUKAKTIES PAMINĖJIMAS i 

kreipiausi į jos dukrą Giedrę Sid-
rienę-Šalčiūtę, paprašydamas at
sakyti į keletą klausimų. 

—Miela Giedre, Jūsų seimą, 
užauginta ir išmokslinta užsie
nyje, yra ne tik gausi, bet ir stip 

liau parašė dramą "Sofiją Vy-
tautienę", kuri buvo paimta vai-

Kun. Jonas Burkus 

' sveikatos nusilpimą. Karui bai
giantis ir bolševikams sugrįžtant, 

1 jis pasitraukė į Vokietiją, vysk. 
Paltarokui patarus jauniesiems 
kunigams laikinai išvykti, kad 
staiga visa vyskupija neliktų be 
kunigų, kurią naktį juos visus iš 
vežus. 

Vokietijoje talkino mokyklose, 
padėdavo "Misijonieriaus laiš
kų" išleidimus ir pradėjo savo 
religinę spaudą. 

Atvykęs į JAV, kurį laiką dir
bo Grand Rap'ds vyskupijoje, 
paskiau ilgam laikui nukilo į EI 
Paso vyskupiją, New Meksikoje 
klebono pareigoms. Ten pastaty-, 
dino dvi bažnyčias, užbaigė jau 
pradėtą trečią, pastatydino kate- j 
chetinę mokyklą, iškildamas į i 
į vyskupijos senato narius, į vys-1 
kupijos sinodo liturginės komi 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Šiais metais ne vienas mūsų 
kunigų mini savo veiklos sukak-

tinimams į teatrą ir gražiai į v e r - ų ^ kartais net labai gražiomis iš; sijos~ narius, dar surasdamas laiko 
tinta istoriniu požiūriu prof. A. kilmėmis, apsupti savo parapie- j r a š y t 5 knygoms. Ten užbaigė kapi-
Janulaičio. Tačiau užgriuvę pasi-jcįų_ Birželio 16 dieną kun. Jonas 
keitimai ir okupacijos Lietuvoje1, Burkus tyliai atšventė savo ke-
neleido to veikalo nei spausdin-turiasdešimt metų kunigystės 

rm teuml*.Kas Jupj Jw t i n e i s t a t y t i t e a t r e . Tas pat buvo! s u k a k t į nuošaliame Hot Springs, 
vyriu dr. R. !Mnm idiegetohą, įr $u r Q m a n u « P i r m o s i o s k r e g ž - j A r k a n ase (809 Ramble St , Hot 
pavyzdy lietuve dvasu,, ku ^ Į į * į da_ 
na stebisi daugybe užjūriuose gy-, ,, r - i J • • 
veriančiu lietuvių? Ji rašė ir daugiau. Tuo l a i k u ' > r yra kunigas bendriesiems 

— Mano ir mano šeimos lietu-1 aš buvau jaunutė ir skaitydama apastal 
viską dvasią sukūrė lietuviškas knygų jų neanalizuodavau, do-
išauklėjimas. Aš nuo pat mažens; mėjausi turiniu, džiaugiausi leng 
domėjausi lietuviška literatūra, j vu, sklandžiu, patraukliu sti-
Vaikai taip pat pradėjo savo skai- į lium ir bėgančiai: veiksmais kny 
tymus su "Meškiuku Rudnosiu- j gos puslapiuose. Man buvo įdo-
ku" ir kitomis lietuviškomis kny- j mu iŠ knygų atpažinti jos tė-
gomisi Lankė lietuviškas mo- į viškę, laukus, miškus, upes, upe-
kyklas, stovyklas. Dabar be var- Hus ir k t 
go gali parašyti lietuvišką straipsj — Ar ]ūsų dėdė poetas kun. 
nį. Tur būt, tokia jau jų prigim- Motiejus Gustaitis yra padaręs 
tis. Į rašytojilkos įtakos jūsų motinai? 

— Kokią įtaką yra padariusi j A r jg apie tai yra kalbėjusi, rasiu 
ir 

vystės veiksmingą veiklą 
ypatingomis knygomis. 

savo 

K E A L t S T A T t 

OPEN HOUSE 
Suuday, July 27, 1 to 4 PJK. 

4512 W. 63RD STREET 
New Two-flat with 3 bedrooms 
each. iy2 baths. Basement zon-
ed for store, with % bath . 

O'BKIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

BERVVYN — Savininkas parduoda 
liuksusinį 4 metų senumo mūr. 
''bi-level" namą. 3 mieg. 1 % vo
nios. 2 V2 maš. garažas. Kreiptis 
angliškai telef. 447-6295. 

Apylinkėj 72-os ir Whipple. 
Labai švarus 2-jų miegamų mūri
nis namas. Daug priedų. $48,500. 

Skambint — 925-9250 

M I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, Ilk 60632, teL 927-5980 

MllllllllllllllllthUIIIIIIIIIMUimUlUlIlIlII 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Lnsured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iniiiuiuiuiiiiinnuiiimiiniiuiiuuin.iiui 

UEUP VVANTKD — VYKIAI 

MACHINIST JOURNEYMAN 
Lalhe and Mill Operator able to do 
own setups. Mušt have own tools. 
Good salary aad beaefits. Call Pat 
Krumvviedfi. 

R E D I N G T O N, I N C . 
3000 Si. Charles Rd., Bellwood, IlL 
287-4200 • 544-7100 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

IŠNUOM. kambarys tvarkingam 
vidutinio amžiaus vyrui. Galima 
naudotis visais patogumais. 

Skambint — 581^0698 

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte. Suaugusiems. Marąuette 
Parke. Naujai dažytas, nauji kili
mai. Šaldytuvas, virimui pečius. 
Skambint po 5 v. vak. 471-2239. 

tėvas; sį? 
profesorius Petras Šalčius, žino-{ 
mas neprikl. Lietuvos ekonomis 
tas ir dekanas? 

Jūsų motina ralytoja 
— Poetas, kunigas, kultūrinin 

kas Motiejus Gustaitis jaunystė
je paskatino mano motiną rašyti. 

— Tėvai darė stipria įtaką, I Tai padarė jai daug įtakos. Ma-
kad jaunimas ir žmogus turi būti j mytė mokė mus jo eilėraščiu, 
kuklūs, domėtis mokslu, jo siekti, i kuriu dalį ir dabar prisimenu, 
įsigyti profesiją, būti naudingais ; kaip "Žvaigždė mano, žvaigžde 
lietuvių tautai ir žmonijai. j šviesi, kur nuo manęs danginiesi? 

— Kokius savo motinos rastus • Aš lipu, lipu ir pasiekti negaliu"... 
esi skaičiusi, kaip juos prisimeni] Dėdė Motiejus mirė, kai aš bu-
ir kaip juos lygintum su pana- vau dar visai maža, tai 30 as-

Tačiau ši jo vienumoje atšvęs
ta sukaktis yra turėjusi dramatiš
ką pradžią skaudžiausiose mūsų 
tautai dienose. Kai vyskupas 
Paltarokas šventino devynis 
diakonus kunigais, tą sekmadie
nio rytą pro Panevėžio katedrą 
triukšmingai riedėjo eilės bolše-.. 
vikų okupacijos tankų, ir kated-| tai matematikos sunkumuose 
ra buvo tuščia. IŠ tų devynių, kitiems padedantį, šiaip visada lm 
kun. Julius Burkus ir kun. Anta-jkusį kitiems padėti ar bent nuo-
nas Juška yra jau mirę. | širdžiai patarti. Jis eina ir toliau 

Prasidėjo sunkaus darbo die- • per gyvenimą, kitu laime besiru-
nos, atnešusios po kelerių mėty pindamas. 

talinį veikalą "Du dvasinių būty
bių pasauliai . j S A V I N I N K A S PARDUODA 2-jų 

Dėl susižeidimų ir amžiaus! butų (po 3 didelius miegamus) na- < 
pasitraukęs 3 klebono pareigų iri m ^ . l h l o ^ ^ J v

< £ r y ^ H : ., _ , , ... .. • ° •• i gomnes. $77,000.00. Skambint —' įsikūręs dabartinėje vietovėje, 4 Ž 4 , 0 1 6 7 
kun. J. Burkus tęsia savo litera-1 '. . 
tūrinį darbą su savo naujai para- MARQUETTE PARKE 
šytomis knygomis: "Arti tikslo"| parduodamas iy2 aukšto mūr. na-
ir "Konnersreutho Teresė". 

Cia kun. J. Burkus nerimsta, 
norėdamas kiekvienam padėti. 
Draug.škai pasirūpinti kitų rei
kalais — tai ryškioji jo būdo ypa
tybė, gal būt, ir kunigystėn jį pa 
kreipusi. Jau jo 
linkuviečiai jį prisimena kaip ne 
paprastai geros širdies jaunuolį 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraueto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

D £ M E S I O 

mas arti 71-os. Arti parko 
Skambint — 436-1096 

5 Kambarių "ranch" stiliaus 
namas. 

3 miegamieji, 2 vonios. Kilimai vi
suose kambariuose. Įrengtas rūsys. 2 
maš. mūr. garažas, šoninis įvažiavi-

bendramoksl ia i į m ^ - Pietvakariu miesto daly. 
Skambint 582-8274 

VIETNAMO VYSKUPAI 
ROMOJE 

Popiežių Joną Paulių I I su 
oficialiu "ad limina" vizitu ap
lankė tryl ika Vietnamo vysku-

tui ir Baiayčiai, kalbėjo apie 
vyskupų misiją skelbti žmonėm 
Kristaus Evangeliją ir stiprin
t i žmonių tikėjimą. Popiežius 
savo kalboje taip pat prisiminė 
kunigus, kurie yra vyskupų pa
galbininkai ir patarėjai, padrą-pų. kuriuos lydėjo Hanojaus ar- . 

sies tematikos kitu rašytojų va- mens negaliu atsiminti. Girdėjau, i k i v y s k u p a s k a rd ino las Trinh I ! f , į * ^ ' ' - A * 
***** Ji ^ n ė s l a b a i S e r b ė ' v e r t i n o : van Can Kai kuriem iš V i e t n ^ u f T l J ^ ^ l f ^ Z Č l l 

Mano motina pradėjo rašy- Dzūkų klubas čia neseniai jį vėl 
ti būdama 17 metŲ. Iš prad'žių: gražiai paminėjo. 
Įvairius straipsnius į tų laikų 

be. Šia proga popiežius pabrėžė 
™ „ Y S k ^ ? U : ^ " L S ^ S J L I basinių pasaukimų svarbą. 

Vietname netrūksta kandidatų 
laikraščius, žurnalus. Rašė slapy-
varde Auksė. Baigusi Berlyno uni 
versitete gamtos ir geografijos fa
kultetą, parašė "Pradedamąją ge 
ografiją", kurios buvo du leidi
mai. "Afrika"—geografiniai pa
siskaitymai. Pirmasis romanas 
buvo "Laiko laiptais". Man kny 
ga buvo labai įdomi. Godžiai 
skaičiau ir iš tų puslapių suži
nojau apie studentų gyvenimą, 
ūkininkų vargus karo metu ir k t Į 

Tėvas, t a i y ra pirmas vizitas 
— Ar nebandote rašyt. A. Šal j Pvomoje ir pirmas susitikimas 

čiuvienės-Gustaitytės raitus ke- su popiežium. Jonas Paulius II, 
liuose tomuose išleisti okup. Lie- i džiaugdamasis šiuo pasimaty-

9 tuvoje? Juk kai kurių mirusių I mu, įvertino Vietnamo valdžios 
rašytojų raštus, nors ir labai iš-'.pastangas, palengvinusias vys-
cenzūruotus, ten atspausdina» į kupų kelionę į Romą. Audienci-
Tuo bent iš dalies primenam.a, \ jos dalyviams ta r tame ilges-
kas daugeliui nežinoma. I niame žodyje Šv. Tėvas iškėlė 

— Man atrodo, kad dabar iš- i Vietnamo katalikiškųjų bend-
leisti jos raštus gimtajame kraš-'; ruomenių drąsią ir kilnią laiky-
te neįmanoma. i seną, jų tvir tą ištikimybę Kris-

— Ar turite visus jos raštus \ — ' 
Taip pat gražūs gamtos Prienų i čionai — užsienyje? 
apylinkių aprašymai. Prienai yra j — Išvažiuodama iš namų jo-1 
netoli Kauno, jos tėtis turėjo; kių raštų nepasiėmiau, nes tik į ! 

stambų ūkį. Antras romanas bu- ; kaimą atostogų vykau. Karo aud 
vo "Vingiai". Ten jau pokarinis! rai priartėjus, iš tos vietos reikė-

Į ją. Gaila, jos straipsnių neturiu. 
; — O kaip su jos parašytais, 

bet dėl okupacijų nesuspėtais | grįauto" krašto atstatymo dar 
be. 

į kunigus, pažymėjo popiežius. 
Tad yra svarbu, kad, sutinka
mai su religinės laisvės dės
niais, kandidatai j kunigus ture 
tų galimybę seminarijose pasi
ruošti savo pasaukimui, kad bū 
tų pakankamai kunigų dvasi
niai aptarnauti katalikų bend
ruomenes, šventasis Tėvas su 
džiaugsmu sutiko žinią, kad Ha 
nojuje y ra vėl atidaryta kunigų 
seminarija. Baigdamas popie
žius įvertino Vietnamo katalikų 
pastangas dalyvauti karo su 

gyvenimas. Tada Vigmantas 
"Vaire" rašė, kad "Šalčiuvienės 
vaizduojamas stilius yra aiškus, 
paprastas, be didelių pretenzi-

30 skubiai pasitraukti. Atsidūrė
me Vokietijoje. Dabar jau tu
riu visus motinos ir tėvo raštus, 
kurie buvo išleisti prieš okupaci-

D E T R O I T O 2 1 N I O S 
(Atkerta ii 2 psl.) 

sekmadienį, liepos 27 d. Prasi
dės pamaldomis 11 vai. ryto. Šv. 
Mišias atnašaus vyskupas Pov-

ma. kurią atliks jaunieji s to
vyklautojai. 

Dainavos stovykla ir kaimy
nai laukia svečių ir yra pasiruo
šę visus maloniai pavaišinti. Tad 

Sci Po to bus meninė progra- ligi pasimotymo-

išleisti raštais? Ar pavyko juos at 
gauti, atvežti į JAV-es, ar tebėra 
kur nors Kaune? 

— Vėliau parašyti raštai bu
vo padėti pas gimines Kaune ir 
kitur. Šiuo laiku jų atsiųsti ar 
atvežti negalima. 

Dėkoju Giedrei Sidrienei-Šal-
čiūtei, M. D., už vertingą pasikal 
bėjimą. Nuoširdžiai linkiu išleis
ti savo motinos raštus užsienyje, 
nes tai dabar įvykdyti okup. Lie
tuvoje neįmanoma. 

Būtų gražu, jei mūsų rašyto
jai, kultūrininkai ir kiti parašy
tų ir paskelbtų savo atsiminimus 

C 0 H D 0 ' S 
5% AND 10% DOWN 

9 34% INTEREST 
2 bdrms, 1 bath deluxe. Under-
ground parking. Swm. Pool-Club 
house. Investors invited. 

BELLES TtRRES 
Call RON 851-7373 

ITUJAVITIT 
Susitarti telefonu 

Valdis Real Estate 
2644 W, 69th Street 

Tet. 737-7200 ar 737-8534 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
Įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

miiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiuiimii 
!; {vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PABCELS £XFB£SS 

2501 W. 69 S t , Chicajfo, IlL 60628 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIUIIUlliiilIlIlIlIlilIliUlUUMUlUUlUUUi 

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

3208Va West 95tb. Street 

mimmiiiiiiiiiiimiiiiifiiimiimiHiiiiiiii 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj i5 Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gfilių bei dovanų krautuve. 
502 E. Broadway. So. Boston. Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 

e-«>e^t>«'--s>«^t^>^>«^<«>«><«>«>«>«>% 

Apsimoka skelbti* ai«n. DRAUG&, 
nes j u plačiausiai skaitomas lie-
uvių dienraštis, gi skelbimu sai 
(ios yra visiems prieinamos. 

V A L O M E 
KILIMUS ER BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

i t i l l lHhl iHi i l l tHl„ , i l i l l l l l l l l l l in i l lUi l l l ! l l 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

Ž346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiimimiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuauiiiiiiiii i i i i i 

PACKAGE E2LPRESS A.UENCY 
MARIJA XOREIKJK-\£ 

SIUNTIMUI | LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rušiea 

prekes. Maistas U Europos sandelių. 
260S \V. 69 st.. Chicago, LL 6U62S 

TEL. — WA 5-2787 

oooooooooooooooooooooooooo 
EKSPERTISKAS PATIKIMAS 

APTARNAVIMAS 
• « 

Oro vSsintuvams, Šaldytuvams, vtrt-
rao kiosnlms, boileriams. 24 valandų 
tel. Skambinkite dabar — 224-&OO0 
ELMORE'S HEATLNG & COOLING 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

DA2AU NAMUS 
IS LAUKO IR iŠ VIDAUS 

Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai. 
Nemokami apskaičiavimai. 

JONAS KLEI> AITIŠ 
TEL. — 429-0772 

UllIlIllllIUIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIlllIHUI 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiininiiiniHiini 
J. B U R K U S 

ARTI TIKSLO 
"Be šios knygos neturėtų — 

būti nė vienos šeimos, iš kurios 
kas nors mirtimi yra išvykęs 
amžinybėn." 

Iš autoriaus pratarmės 

gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
Į apie rašytoją A. Salčiuvienę-Gus- j , j t e di<Jelj pasirinkimą lietuvišku kny. 

taitytę. Laiko bočiuose gali iš- i gų. 
nykti gyvieji liudininkai. Alg. G. 1 miiutlliailiillllIliiiiiuuiiiiiiiiiiimiiiHii* 

L. Z. S-gos Detroito skyr. pirm. raSyt. Balys Gražulis skyriaus susirinkime 
Pilėnų vasarvietėje kalba apie žurnalistinį objektyvumą. Nuotr. K. Sragau&ko 

BĖGOME NUO TERORO 
Iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS PRUNSKIS 

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolSevikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė, Cicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato. 284 pusi. 

Kaina su persiuntimu $ 7.85. 
Illinojaus gyventojai dar prideda 42 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 

We'll help you make \he right movė 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiummiiiiiiiiuiimiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kediie Av. — 778-2233 
iiimiiiiiiininniniu;mniuiminiiiiuuu 

Perskaitę "Draugą", duokite 
j | kitiems pasiskaityti. 

uiHiiiiiuiiiminmiuiiiiiimuiuuiiiimii 
M. A. Š I M K U S 
1NOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewwod; tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIA* iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI tr 

kitokie blankai. 
IIIIIIIIMIIIIIIIIIlllltUIlIMUUUlllUJUUIlHI 

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniintiiiiiiiiH 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

• 
Dienraščio "Draugo" admi

nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite } "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
gimiTiėms ar draugams-

"Draugo" adresas: 4546 Wes1 
SSrd St.. ChiesKO. IlL 60628 
iiiiiimimiimiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

"Sūdavos" leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chi-
cagoje. 256 pusi. Kaina su per
siuntimu $6.75. Illinois gyvento
jai prideda 30 et. valstijos mo
kesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 

Chicago, IL 60629 
lllllllllltMIlIlIlIlItHlllllllUlllllllllliKiltt, 

Amerikos lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas Liulevicras 

Išleido Pedagoginis Lituanis
tikos Inst i tutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Knygos kaina su persiunti

mu 18.85. 
Užsakymus siųsti DRAUGO 

adresu. 
Illinois gyventojai prideda 48 et. 

vftlstijos mokesčio. 

Marija AukŠtaite 

I Š E I V Ė 
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,5*5 W. 6$rd St., 

Chicago, IL 60629 

iiiimiimimimiiiiMiuiiimtiiiiiiiHUfitm 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
Vizitiniu kortelių naudojimu yr*. 

gražus paprotys. Biznieriai jai pia-
Ciai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vis* 
*1nes korteles. 

Kreipkitės \ "Draugo" admiata-
araciją visais panafiais reikalais. 

DRAUGAS, 
«646 W. tSrd Str , 
Ohleafo, m. «Mt2» 

«niiiiiiuiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiuiiuHiniM 
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develandišTdai poeto Balio ir Nastės Gaidžiūnų sodyboje kultūrinės popietės metu. Poetas Stasys Santvaras (kai
rėje) kalba apie komp. Juliaus Gaidelio "Danos" operą ir ją demonstruoja iš garsinių įrašų 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ŠACHMATAI 
— Pasaulio pretendentai p 0 -

mgajevskis — Korčnojua liepos 
20 pradeda 12-kos partijų mačą 
Buenos Aires, Argentinoje, o ki
ta pora pretendentų, Portisch, 
Vengrija, su Huebner, Vokietija, 
r_r^ais Reikjavike, Islandijoje. 

— Aštuonių žvaigždžių turny 
ras jau įpusėtas Amsterdame. 
Pirmuoju žygiuoja pasaulio 
meisteris A. Karpovas draug su 
olandu Timmanu, abu po 4̂ 5 taš
ko, įkandin seka vengrų dm Zlo-
tin — 4 ts. Karpovas sėkmingai 
pradėjo ir antrąją turnyro pusę, 
laimėdamas taiką prieš kitą 
olandą Van der Vūl. Karpovas 
varosi su 5.5 taiko, seka Tim-
man su 5 tš. 

— JAV šachmatų pirmeny

bės, vykusios Tniel, Penn., jau 
užbaigtos. Browne, Christiansen 
ir Evans surinko po 7.5 taiko; 
Seirawan ir Shamkovich po 7; 
Lein ir Zaltsman po 6; Benko, 
Bradford, Peters ir Bisguier po 
5 tš. Į laimėtojų trejukę, kaip 
matome, įsibrovė naujas ir jau
niausias JAV didmeisteris Chris 
tiansen. Tai džiugi naujiena, bet 
drauge matome ir 48-metį dm 
Larry Evansą, kuris pastaruoju 
metu nekaip besireikšdavo. Tai 
sukelia nuostabumo. K. Merkis 

— Los Angeles laidotuvių biu 
ras taip reklamuoja savo pa
slaugas: "Naujas tarpplanetinis 
rekordas! Nuo žemės iki dan
gaus — tik 140 dolerių!" 

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
JONAS KAVALIŪNAS 

Vasario 16 gimnazija, išleidu-1 algebros ir geometrijos kursas, 
si šį pavasarį naują abiturientų i tik Amerikoj einama vienais me-
laidą ir atvėrusi jiems duris į bet j ais algebra, o kitais geometrija, 
kurio krašto universitetą, in-! 
tensyviai rengiasi naujiems 
mokslo metams, kurie prasidės 
rugsėjo 1 d. 

Mokslas čia trunka 9 metus. Į 
I klasę priimami mokiniai, bai
gę 4 pr. mokyklos (elementary 
school) skyrius. Baigę aukštes
nius pradžios mokyklos skyrius 
arba gimnazijos (high school) 
klases, priimami į atitinkamą 
tukštesnę Vasario 16 gimnazijos 
klasę. Mokslas einamas pagal 
Vokietijos Baden-Wuerttembei> 
go valstybės nustatytas mokyk
lų programas, bet pritaikomas 
taip pat mokiniams, atvyku
siems iš JAV ar Kanados, šioj 

o Vokietijoj — ir vienais, ir ant
rais metais einama ir algebra, ir 
geometrija. 

Kodėl iš viso vykti į Vasario 
16 gimnaziją? Viena, čia yra ne 
šeštadieninė mokykla, o pilna 9 
metų lietuvių gimnazija, vienin
telė Vakarų pasaulyje, kur ir 
dėstomoji kalba yra lietuvių, ir 
visas 9 metų lietuvių k. ir litera
tūros kursas išeinamas, taip pat 
Lietuvos istorija, geografija ir 
kiti dalykai. Kai kurie dalykai, 
ypač vyresnėse klasėse, dėstomi 
taip pat ir vokiečių kalba, nes 
šia kalba laikomi Vokietijos abi
tūros egzaminai. Antra, gimna
zija yra Europos centre, ir i i čia 

gimnazijoj išeiti mokslo dalykai į daromos ekskursijos į Austriją, 
Šveicariją, Prancūziją, Italiją ir 
kitus Europos kraštus, nes iš čia 
visa, palyginti, netoli. Tai reikš 

minga patirtis, praplečianti jau
nuolių horizontus, č ia lankomos 
istorinės vietovės, skaitytos mo
kyklos vadovėliuose, darosi as
meninės patirties dalimi, patys 
istoriniai įvykiai lyg atgyja. Ne
nuostabu, kad Amerikos univer
sitetai duoda už tai papildomus 
įskaitus (kreditus). Trečia, čia 
yra natūralios sąlygos gerai iš
mokti ir dėstomąją lietuvių kal
bą, ir taip pat vokiečių kalbą nes 
už gimnazijos ribų visur vokiečių 
kalba. Silpnai lietuviškai kalban
tiems ar jos visai nemokantiems 
yra papildomos lietuvių kalbos 1 ne * ' • 
pamokos, o silpnai vokiškai kal
bantiems — tokios pat papildo
mos o vokiečių kalbos pamokos 
Gimnazija turi nemaža pavyz-1 kymosi sąlygų mokiniams. Mer 
džių, kur mokinys atvyko visai g * ^ S ^ ^ T S - ^ 
nekalbėdamas lietuviškai, o baigj « « » ? * * ? * ? £ * £ 
damas visai gražiai kalbėjo ir ra 
šė lietuviškai. 

pilnai įskaitomi JAV ar Kana
dos viešosiose mokyklose! 

Norint labiau žiūrėti JAV mo 
kyklų programų, šį rudenį nusi 
vežamos detalios programos 
tiek viešųjų mokyklų (Michigan 
City, Indiana), tiek privačių mo 
kyklų (Marijos aukštesniosios: 

mokyklos Chicagoje, Marąuette 
aukštesniosios mokyklos Michi
gan City mieste). Visos šios mo
kyklos pripažintos (akrediduo-
tos) oficialios JAV mokyklų sis
temos — Northern Association 
of Secondary schools and Col-
leges. Padėka minėtoms mokyk
loms, ypatingai Marijos aukštes
niosios mokyklos direktorei sese 
lei dr. Julia Shainauskas. 

Iš JAV ir Kanados patartina 
vykti į gimnaziją baigus 8 pra
džios mokyklos skyrius. Atvykę 
jie paprastai galės stoti į V kla
sę. Šioje klasėje dėstoma tikyba, 
lietuvių k., vokiečių k., anglų k., 
lotynų arba rusų k., matemati
ka, Lietuvos istorija , visuotinė 
istorija, geografija, dailė, muzi
ka, kūno kultūra i sportas) ir 
rankdarbiai. VI klasėj prie mi
nėtų dalykų pridedama dar bio- mūsų periodika: Draugas, Dirva 
logija. VII klasėj mokomasi ti- j Naujienos, Darbininkas, Tėviš-
kybos, lietuvių, vokiečių ir anglų i kės žiburiai, Ateitis, Skautų Ai-
kalbų, lotynų arba rusų k., ma-; dag. Pasaulio Lietuvis ir kt. Ji 
tematikos, chemijos, Lietuvos ; bus plečiama. Mokiniai turės są 
istorijos, Amerikos istorijos, lygas pastoviai naudotis bibliote-
Amerikos visuomenės mokslo ka ir skaitykla. Jie bus skatina-
(goverment) dailės ir kūno kul- mi jungtis į įvairius visuomeni-
tūros. VTH klasėj einami šie j nės veiklos būrelius, 
mokslo dalykai: tikyba, lietuvių, i Laisvalaikiais galima čia pat 
vokiečių ir anglų kalbos, lotynų' gimnazijos parke žaisti orinį, 
arba rusų k., matema .ika, Lietu- krepšinį, futbolą. Padeda mergai 
vos istorija, Amerikos istorija, čių ir berniukų kūno kultūros 
Amerikos visuomenės mokslas , mokytojai. Pablogėjus orams bei 
(government), dailė ir kūno kul- žiemos metu galėsime naudotis 

puikia miestelio sporto sale. Ir 
laisvalaikiams, ir bendrabučiams 
bus skiriama daug dėmesio. 

Gimnazija yra lietuviška ir 
krikščioniška mokymo bei auk
lėjimo institucija, ir religija yra 
vienas dėstomųjų dalykų. Sekma 
dienio pamaldos yra religinio 
auklėjimo dalis ir todėl mokiniai 
jas lanko: katalikai katalikų baž 
nyčioj, ir evangelikai — evange
likų bažnyčioj. 

Mokslas gimnazijoj nemoka
mas. Tik imantiems papildomas 

mėnesiui). Faktinės išlaidos vie
nam mokiniui siekia 1200 DM 
mėnesiui. Už pragyvenimą bend 
rabutyje reikia mokėti apie 
$1,700.00 (3,000 DM) metams 
apie 140 dolerių arba- 250 markių 
mėnesiui. Gimnazijos išlaidų di
džiąją dalį dengia Vokietijos vai 
džia. Remia gimnaziją ir dauge
lis lietuvių, susispietusių į gim
nazijai remti būrelius. Jiems pri
klauso didelė padėka. Bet apskri 
tai, lietuvių parama pastarai
siais metais gerokai sumažėjusi. 
Daugiau kaip per pusę sumažėjo 
ir dolerio vertė. Todėl gimnazi
joj darbo sąlygos sunkėja, reika
lingiausi remontai atidėliojami, 
atidėliojamas ir reikalingų moky 
mo priemonių įsigyjimas. 

Ko gimnazijai reikia? Vieno 
ir pagrindinio dalyko — mūsų 
visų dėmesio ir širdies. Juk tai 
mūsų gimnazija, vienintelė to
kia laisvajame pasaulyje. Ir ne 
tik gimnazija. Tai Europos lie
tuvių kultūros centras, židinys. 
Sunku įsivaizduoti, koks būtų di 
delis nuostolis, jei leistum jai už
gesti. Ten vyksta suvažiavimai, 
jaunimo stovyklos. Ir šią vasarą 
ten vyksta trijų savaičių gausi 
jaunimo stovykla. Numatomi ir 
jaunimo lituanistiniai kursai, ku 
riuose galėtų dalyvauti vasaros 
metu ne tik Europos, bet ir už
jūrio lietuviškasis jaunimas, šio-
f institucija, lietuvių iniciatyva 
ir ryžtu įsteigta, ligi šiolei laiko
si daugiausia Vokietijos valdžios 
paramos dėka. Bet juk ji yra la
biau mūsų, o ne vokiečių val
džios reikalas. 

Reikia modernesnių mokymo 
net tokių elementa

rių, kaip, pvz, mokomai medžia
gai padauginti ar klasėse pro
jektuoti. Reikia ir jaukesnių mo-

Reikėtų ir svečiams kambarį 
įsirengti, kad kiekvienas čia bū
tų laukiamas, kad kiekvienas 
jaustųsi savoj gimnazijoj kaip 
namie. Kai gimnazijos reikalai 
pasidarys mūsų visų reikalas, 
nė nepajusime, kai ji augs ir 
stiprės. 

Siųskime į gimnaziją moki
nius, remkime ją lėšomis per sa
vo gimnazijai remti būrelius, per 
Balfą arba siųsdami tiesiog į 
gimnaziją: Privates Litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampertheim 
4, West Germany. Jei būtų ko
kių klausimų, šias eilutes rašan
tis mielai atsakytų (P. O. Box 
438, Beverly Shores, IN 46301, 
telef. 219 — 872-3129) Čia taip 

pat gaunami į gimnaziją stoti 
pareiškimų blankai. 

Gimnazija buvo įsteigta 19511 
m. vasario 16 dieną Diepholze, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą Iš čia ir Vasario 
16 vardas, lietuvių ryžto, vienin
go darbo ir laimėjimo simbolis. 
Ateinančių metų vasario 16 die
ną gimnazija minės savo 30 me
tų veiklos sukaktį. Kaip gera bū 
tU, jei gimnazija tą didelę šven
tę švęstų su išsipildžiusiais lū
kesčiais, čia suminėtais, pasipuo 
susi paveikslais, panaujintais 
bendrabučiais, džiugiais mokinių 
veidais. Mes galime tai atsiekti. 
Reikia tik noro ir suderinto dar
bo. 
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A.f A. 
EDVARDAS NAKUTIS 

Gyveno 6543 So. Campbell Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 22 d. 1960, 6:25 vai. ryto, sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Gimė Rusijoje. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona dr. Aldona (Survilaite), 2 

dukterys Leonilija ir Aldona Kuncė, žentas Robert, sūnus Edvardas, 
brolis Feliksas, broliene Olga ir Seimą, Lietuvoje sesuo Stasė ir bro
lis Jonas su šeimomis, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 
Street. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 25 d. 13 koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks[ gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų; 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, žentas ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Donald A Petkus — Tel. 476-2345 

1980 m. liepos 21 dieną suėjo penkeri 
metai nuo mūsų mylimos mamytes 

A . 4- A . 

JADVYGOS PRAPU0LEN1ENES mirties. 
Ta intencija, liepos 27 d., 10:30 •. ryto šv. 

Antano bažnyčioj bus atnašaujamos iv. Mišios. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus už 

ją ir visus mirusius Prapuolenius ir Česaičius 
pasimelsti. 

DUKTĖ ir SŪNŪS 

Mielam broliui 

A. T A. j . ps. EDVARDUI NAKUCIUi 
m i r u s , 

nuoširdi užuojauta žmonai dr. ALDONAI, žentui 
ROBERTUI ir sūnui EDVARDUI. 

Prez. Antano Smetonc Budžių Įgula 
Lituanikos Tunto Jurų Skautai 

Gimnazijoj yra nemaža lietu
viška biblioteka. Ji papildoma 
naujais leidiniais. Gaunama ir 

tūra. IX klasėj ruošiamasi Vo
kietijos abitūros egzaminams. 

Atvykus iš Amerikos, geriau 
išbūti gimnazijoj bent dvejus me 
tus, nes čia kai kurių dalykų 
kursas einamas ne ta pačia tvar
ka, kaip Amerikoj. Vokietijoj, 
pvz., devintaisiais mokslo metais 
(V klasėj) mokoma ir algebra. 
ir geometrija; taip pat ir dešim
taisiais metais (VI klasėj), o 
Amerikoj devintaisiais metais 
dėstoma tik algebra ir dešimtai
siais — tik geometrija. Taigi, 
per dvejus metus ir Amerikoj, ir vokiečių kalbos pamokas reikia 
Vokietijoj išeinamas tas pats i mokėti apie 11 dolerių (20 DM) 

l nerių metų reikia jau kambarius 
perdažyti, kai kur paremontuo
ti. Berniukų bendrabutis sename 
pastate. Praeitą vasarą vietos 
lietuviai su tėvu Alf. Bernatonių Į 
priešaky talkos būdu remonta
vo, kalė grindis, klojo linoleu-
mus. Ateinančiais metais tikima 
si pradėti kapitalinį remontą. 
Bet jau dabar reikia naujesnių 
baldų, ne ištaigingų, bet kad mo 
kiniui būtų jauku savo kamba
ry mokytis. Mes esame, ačiū 
Dievui, jau neblogai įsikūrę. Rei
kia ir mūsų jaunimui sudaryti 
gimnazijoj panašias sąlygas \ 
namų sąlygas. 

Mergaitės turi savo bendrabu
ty spalvotą televiziją, padovano
tą Valaitytės. O berniukų bend
rabuty yra senas juoda-balta te 
levizijos aparatas, bet ir tas ap
gedęs: nebegalima balso regu
liuoti, ir kanalai nebe visi vei
kia. Mokiniai labai apsidžiaugė, 
kai prieš porą metų abiejuose 
bendrabučiuose buvo pastatyta 
po vieną nedidelę skalbiamą ma
šiną. Jie taip pat labai džiaugtų
si, jei gautų ir džiovinimo maši
ną. 

Reikia gimnazijai ir bendrabu 
čiams taip pat paveikslų, ypa
čiai lietuvių dailininkų ar foto 
menininkų paveikslų. Juk visa 
aplinka turi auklėjamosios reikš 
mes. 

k t i STEFANIJAI PBKAITIENEI mirus, 
jos dukrai VANDAI RAUCKINIENEI, žentui ALFON
SUI ir anūkams HASTTEI, AUDRYTEI ir PAULIU
KUI ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir dalinamės skausmu. 

Milda ir Liudas Voiodfcai 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais ririeliaia. Kaina «u persiuntimu $10.30 Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chkaso, DL 90828. 

% 

f KUR TAS ŠALTINĖLIS 
• ^ i 

Edmundu Koodto ir Jonaa GirIJatat (dainavo 27 populiariąsias 
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 

Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 
vedėjas, gyv. Watchung, N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14J6. m. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4548 W. Ord S t , Cblcago, IL tN2» 

y * 

E U D EI K I S 
-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH YVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

- . . • 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Te!. 476-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYT I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Te l . YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 

Tel. REpublic 7-1213 2424 VV. 69th STREET 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL Tel . 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. 

JURGIS F. 
3319 SO. L ITUANICA AVE. 

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

Tel. 

RU0MIN 
Te 

RIDIKAS 

LAfayette 3-3572 

. YArds 7-1138-39 

Tel . YArd» 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. Sttti Ave., CICERO. ILL. Tel . OLympk 2-1003 

Perskaitę Draugą, duokite j į kitiems pasiskaityti. 
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x Putnamo seseflų rėmėjos 
ruošia tradicinę madų parodą, 
kuri bus Jaunimo centre spalio 
5 d. Jos žada parodyti daug 
naujovių. Kaip visada, ta pa
roda visuomenė labai domisi. 

x lietuvių evangelikų liutero 
ąų išeivijoje sinodas, kaip su
tarta posėdžių metu Vokietijo
je, bus šaukiamas 1981 metų 
rudenį Chicagoje. Jo ruoša dau 
giausia rūpintis įpareigotas 
kun. Ansas Trakis, Liet. evan
gelikų liuteronų "Tėviškės" pa
rapijos klebonas. 

x Kotryna Marijošienė, West 

x Jonas L. Paukštis, ilga
metis vadas ir darbuotojas Da
riaus-Girėno Amerikos legiono, 
bus programos vedėjas ateinan
tį sekmadienį, liepos 27 d., 1 
vai. popiet prie Dariaus-Girėno 
paminklo Marąuette Parke, kur 
vyks 47-tas paminėjimas. Pro-
g-amą atliks Šaulių ir Prano 
Zapolio Vyčių šokėjai ir Fausto į Hartford, Conn., užsisakė 
Strolios Vyčių choras. Bus gar- j "Drauge" gerų lietuviškų kny-
susis Musichorale, vadovauja- SU už 45 dolerius ir pridėjo 5 
mas Arthur Silhan. Prieš įvy- dolerių auką. Už viską dėko-
kius prie paminklo bus eisena 3amė-
per Marąuette Parko Lietuvių i x Ona Jarašiūnienė, žinoma 
plazą. Reikia tikėtis, kad tuo j klevelandiškė, gražiai ir pras

mingai paminėjusi savo 70-jį 

AR Tl IR TOLI 
L i. vusmesE 

Balfo direktorių suvažiavimo, buvusio liepos 5 d. Chicagoje, dalyviai. Iš kairės (1 efl.): Aldona Daukienė, Faus
tina Mackevičienė, kun. Antanas Baltrushunas, centro vaid. pirm. Maria Rudienė, direktorių tarybos pirm. Vla
das Pažiūra, Ona Jokubaitienė, Kostas Čepaitis; (2 eil.): Vytautas Jokūbaitis, Kazys Ražauskas, Dalia Bobelienė, 
Rožė Ražauskienė, Vita Baleišytė, Feliksas Sereičikas. Jonas Jasaitis, Juozas Urbelis, Juozas Mackevičius, Alfa 
Pažiūrienė, Pranas Budininkas, Ona Zailskienė, Bron. Bieliukas, dr. Vytautas Balčiūnas, Jurgis Mikaila, Petras Ši
las, Janina Gerdvilienė, Juozas Skeivys, Feliksas Andriūnas, dr. Adelė Trakienė, Vincas Padvarietis, Albinas Dzir-
vonas ir Laima Aleksienė. NuoCr. Lino Meilaus 

metu dalyvaus ne vienas vai 
džios atstovas. 

x Biruttninkės su tautiniais 
rūbais, ramovėnai ir savanoriai-
kurėjai prašomi dalyvauti su 
vėliavomis Dariaus ir Girėno 
skridimo minėjime liepos 27 d., 
sekmadienį. Renkamės 12:30 
vai. prie 67-os ir Sacramento 
Ave. 

x "The National Catholic 
Register" liepos 27 d. laidoje 
pagrindinių straipsnių skyriuje 
išspausdintas Liz Butler straips 
nis, užvardintas "Nijolė Sadū-
naitė". Žurnalistė puikiai per
duoda N. Sadūnaitės kančių is 

gimtadienį, prisidėjo ir prie sa
vo dienraščio palaikymo. Šia 
proga ji atsiuntė "Draugui" 50 
dolerių auką. Už paramą esa
me jai labai dėkingi. 

x Irena Vizgirdaitė, Dear-
bom Hts, Mich., atnaujindama j tinių šokių šventės proga), iš-
prenumeratą aukojo 10 dolerių.! kilmingu giedojimu 10:30 šv. 
Už paramą esame jai nuošir- j Mišiose galinga Handelio "Ale-
džiai dėkingi. {liuja" užbaigė choro sezoną. 

Daugumas choristų išsiskirsto 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠV. M. MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOS CHORAS IR 

GIESMIŲ PLOKŠTELĖ 
Liepos 6 dieną, prisirinkus 

pilnutėlei bažnyčiai žmonių (Tau 

— Lakūnų Dariaus ir Girėno 
minėjimas įvyko liepos 19, 3 
vai. popiet prie lakūnų pamink
lo, Lituanica Sąuare, Brookly-
ne. Buvo trumpa programa. 
Minėjimą rengė Lietuvių Darbi
ninkų draugijos 7-ta kuopa ir 
Dariaus Girėno paminklo komi
tetas. 

— Iškilmės prie Laisvės sta
tulos, baigiant pavergtų tautų 
savaitę, suruoštos liepos 20. Or
ganizavo ukrainiečių vadovau
jama organizacija Americans to 
Free Captive Nations. 

— Demonstracijos, nukreip
tos prieš Maskvoj vykstančius 
olimpinius žaidimus, įvyko lie
pos 20, vidudienį netoli Sovietų 
pasiuntinybės New Yorke, E. 
67th St., tarp Lexingtono ir 
Park Avenue. 

— Kennebunkport, Maine, 
lietuvių pranciškonų vasarvietėj 
liepos 13 vyko didinga lietuvių 
diena. Oras pasitaikė puikus ir 

x Vincas Strolis, Grand Ra-
pids, Mich., padėkojo "Draugui" 
už vieną patarnavimą ir atsiun
tė auką. Ačiū. 

x Vincas Montvila, So. Bos-

CHICAGOS ŽINIOS 
PAVOJINGI PItKLAI 

spėja, kad kai "vurie iš 55,000 
Crafstman lC-ties colių piūklai 
gali būti pavojingi — kartais 
piūklų ašmenys atsikabina ir 
krintant besisukdami gali su
žeisti. Jau keletas tokių atsiti
kimų buvo. 

toriją, jos herojišką laikyseną j ton, Mass., parėmė mūsų spau-
teisme u- kalėjimuose ar tremty d o s d a r b u s a u k a . A c i u . 
ir jos herojizmą pristato kaip 
krikščionės ir kaip moters vy
rų pasaulyje — kalėjimuose., 
Liz Butler naudojasi kun. K. j U u s Levanas - - 1 dol. Dėkoja-
Pugevičiaus anksčiau čia spaus m e-
dintais pasikalbėjimais apie re
ligijos persekiojimą Sovietų Są
jungoje ir pačios Sadūnaitės 
kalba teisme bei laiškais. 

x Stasė Jakubonienė ir Albi
na Dumbrienė išvyko vasaroti 
į Kennebunkportą. Jos džiau
giasi geru oru, gražia gamta ir 
pranciškonų vasarviete. 

x Už a. a. Operos soL Vladą 
Baltrušaiti, minint jo penkerių 
metų mirties sukaktį, bus atna-, 
šaujamos šv. Mišios Jėzuitų ko
plyčioje liepos 26 d. 8:30 vai. 
ryte, Marijonų koplyčioje (prie 
"Draugo") liepos 27 d. 9 vai. 
ryte. Ta pačia intencija bus šv. 
Mišios New Yorke, Vokietijoje 
ir Ispanijoje. Giminės ir arti
mieji prašomi už velionio sielą 
pasimelsti. (pr.) 

X Vidaus ir iŠ lanko geri da
žytojai. Darbas greitas ir ga
rantuotas. Skambint telef. — 
434-9655. (sk.) 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklines dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir 1.1. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoj. 
2913 West 68rd St , Chicago, IL 
80629. Tel. (312) 4364337. (sk.) 

x Nepriglrdintiem* — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vaL popiet, adr.: 3042 W 63 
St , Chicago. HL TeL 776-3189. 
Parduodomi ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos I Berniuko norą pasilikti laisva-
už pusę kainos. Zenith firmos \ nie pasaulyje įstaigose gina ūk
ausimai aparatai. Robert Stens- j rainiečių veikėjas advokatas J. 
land & Associates, 950 Lake Į Kulas. 
St , Oak Park, Dl. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. ir šeštad. 
TeL 848-7125, (sk.) 

x A. A. Vandos Kulikauskie
nė* vienerių metų mirties su
kaktį minint šv. Mišios už jos 
sielą bus atnašaujamos liepos 
26 d., šeštadienį. 9 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
We«t Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. 

atostogoms. 
Liepos 27 dieną yra liūdna 

penkerių metų sukaktis nuo 
mirties muziko Lietuvos operos) 
solisto a. a. Vlado Baltrušaičio.' 
Vladas Baltrušaitis dirbo su | 
mūsų choru 8 metus, iki pat sa-

x Aula; atsiuntė: V. Miiunas'vo mirties. Choristai su meile 
— 5 dol., J. Kron — 2 dol., Ju- prisimena jo darbą su choru. 

Ne vienas iš mūsų dar ir dabar 
nušluostom graudžią ašarą, gie-

jdodami "Popule Meus". Tai rengėjai atsivežė maisto ir gė-
I liūdnai sukakčiai paminėti cho- į rimų. Buvo numatyta iškylauti 
j ras, pagerbdamas savo buvusį i atviroje gamtoje, bet dėl nepa-
dirigentą, užprašė šv. Mišias : prasto karščio (101° tempera-
liepos 27 dieną, sekmadienį, į tūros) teko glaustis į at-kų na-
10:30. Visi choristai labai pra- !mų apatines vėsias patalpas. 
šomi dalyvauti Mišiose ir savo j Pusryčiai su kava, arbata ir 
giedo jimu pasimelsti už mylimą | sumuštiniais bei Juozo Ankaus 
vadovą. |Baltic bakery dovanotais pyra-

Antras klausimas, kurį daž-! gaiš. Užkandus ir susilaukus 
nai gvildenam valdybos posė- į dar daugiau svečių, kurių tar-
džiuose, choristų tarpe ir ne vie- j pe buvo ir Anglijos lietuvaitė I į į ~ į į į k t n n o š V Kazimiero pa 
nas mūsų tautietis iškelia, tai [Elena Bliudžiūtė, buvo suorga-. rapij^ choras, vadovaujamas 

kultūringa programa. k o m p J u l i a u s ' G a i d e l i o i r TaU. 
Švėkšniškių dr-jos pimininkė Į ̂  § o ] d ų a n s a m b l i s fi Bogto-
ir Liet. istorijos dr-jos reikalų,nQ v a d o v a u j a m a s Onos IvaŠ-
vedėja Alicija Rūgytė pasakė j ^ ^ 

kartoms. Giesmė yra priespau- į atidaromąjį žodį, primindama 
da užgniaužta Lietuvoje. I r čia, Madrido konferenciją ir reikalą 
gyvendami laisvame krašte, tenai pareikalauti Lietuvai ne

to Prisikėlimo parapijoj, kuriai 
vadovauja lietuviai pranciško
nai, liepos 16 iš Brooklyno buvo 
nuvykęs į Torontą dalyvauti ko- ' 
legos a. a. kun. Petro Ažubalio. 
Lietuvos Kankinių parapijos 
klebono, laidotuvėse. 

— DaiL Juozo Bagdono paro
da bus rugsėjo 13-14 Kultūras 
židinyje. Bus išstatyta paste
lės, temperos ir aliejinės tapy
bos kūrinių. Parodą globoja Mo 
terų vienybė. 

0KUP. LIETUVOJE 
_ V. Cesiūnas dirba Vilniuje, 

Rašydama apie Muencheno olim 
pines žaidynes, "Tiesa" (birže
lio 24 d.) pažymi, kad "olimpi
niu čempionu Muenchene tapo ir 
vilnietis irkluotojas V. Cesiūnas, 
kuris dabar dirba "Dinamo'*' 
draugijos treneriu Vilniuje". „„ 

PAS ESTUS 
— Pasaulio Estų dienos įvy

ko Švedijos sostinėje Stockhol-
gausūs svečiai turėjo progos me liepos 6-13 d. Dalyvavo apie 
nasidžiaugti iškilmėmis. Keturi 120,000 estų. Vien iš Kanados 
Tėvai pranciškonai - Jurgis!buvo nuskridę 1300 estų. Tuo 
Gailiušis, Leonardas Andriekus, I būdu buvo paminėta Estijos 40 
Viktoras Gidžiūnas ir Petras I metų okupacijos sukaktis ir 
Baniūnas — šventė savo kuni-1 protestuota prieš olimpiados 

būtent, kodėl neišleidžiam baž- Į nizuota 
nytinio giedojimo plokštelės. 
Juk iš tikrųjų reikėtų turėti pri 
siminimui sau ir ateinančioms 

gystės 40 metų sukaktį ir kon-
celebravo iškilmingas mišias. 
Šventės meninę programą atli-

MOTINA TEISME 
Sears Roebuck bendrovė oerl * * * m e t ų m e I ^ a i t ė • " " * h 

* " 1 5 1 5 1 5 « « S S įkloję papylė vandens. Jos mo
tina, 21 m., Patsy Franklin, 
1400 Lincoln Highway, East 
Chicago, tiek sumušė dukrelę, 
kad ši mirė. Motina patraukta 
teisman. 

REKORDINĖ ŠILIMA 
Sekmadienį Chicagoje buvo 

PASKOLA BUTAMS I karščiausia liepos 20 d. — tem-
Illinois valstija paskyrė peratūra pasiekė 101 laipsnį. 

49.9 mii. dol. bonų. Gauti pini- į Apie 400,000 žmonių buvo išvy-
gai bus panaudoti pigesnių bu- tę gaivintis į Chicagos paplūdi-
tų statybai Chicagoje. Privatūs mius. 
statybininkai atremontuos 334 j KINU ŠVENTĖ 
senus butus ir pastatys 673. j C h i c a g o j e % , „ - , , J ^ ^ 

SENAS AVIATORIUS ; sekmadienį turėjo šventę savo 
Chicagos mere specialiu at- j apgyventoj miesto daly. Daly-

sišaukimu pagerbė negrą aria- v a v o aP i e 2 0 - 0 0 0 k i n ^ 
torių Cornelius Coffey, 77 m., į PRIGĖRĖ 
kuris jau 52 metus skraido lėk-! r j^ jaunuoliai — K. Bond, 18 
tuvu. Jis jau 1930 m. buvo m -v H Bowden, 19 m., anksti 

— Tėv. Placidas Barius, OFM, 
I daugelį metų klebonavęs Toron-

irklavimo varžybų rengimą Ta
line, t. y. sovietų okupuotame 
krašte. "The Toronto Sun' VU. 
6 išspausdino Roberto MacDo-
naldo straipsnį "Estonians de-
cry games". Jame autorius pa
brėžia sovietų norą pagreitinti 
sovietinės okupacijos pripažini
mą tarptautinėje plotmėje. 
Straipsnyje taipgi minima Lft-
vija ir Lietuva. 

klausiame, kaip ilgai mes ją iš-
laikysim. 

Mūsų dirigentas muzikas An
tanas Linas chorą yra pastatęs 
gana aukštame lygyje. Choras 
yra ne mažos sudėties. Ir kol 
dar esam pajėgūs ir turim prie
šakyje muziką Liną, kuris tiek 
daug darbo ir Širdies yra įdė
jęs, dirbdamas su choru, taip 
pat vargonininką Kazį Skaisgi-
rį, kuris irgi visą savo laisva-

prikalusomybės. Po to pakvie
tė Liet. istorijos dr-jos vice-
pirm. Apolinarą Bagdoną. J is 
iškėlė Lietuvos istorijos vyks
me svarbesnius įvykius, kurie 
įvyko liepos mėnesį. O tai buvo 
Žalgirio mūšis įvykęs 1410 m. 
liepos 15 d. Zigmanto Augusto 
mirtis 1572 m. liepos 7 d., Liu
blino unija 1569 m. liepos 1 d., 
1580 m. liepos mėn. (lygiai 
prieš 400 metų). Did. Lietuvos 

sekmadienį nėrė į vandenį prie 
65 gatvės, Chicagoje, ir nebe
iškilo. Policijos laivas juos iš
traukė, bet negalėjo atgaivinti. 

BINGO IR MIRTIS . . 

laikį ir meilę skiria giesmei, tik- kunigaikštis Steponas Batoras 
rai būtumėm pajėgūs tam di- j atsiėmė iš maskvėnų Didžiųjų 
deliam darbui. i Lukų tvirtovę ir daug miestų, 

Tik didelis klausimas — tai Į1914 m. liepos 28 d. Austro-Ven 
pinigai. Choras jokių savo pa-1 grija paskelbė Serbijai karą ir 
jamų neturi. Gal galėtumėm su 
mūsų klebono leidimu suruošti 
kokį vakarą-vakarienę tam tiks 
lui, bet tai tik lašas jūroje. 

Labai prašytumėm visuome-

nuo to prasidėjo I pasaulinis 
karas, 1920 m. liepos mėn. 12 
d. Lietuva pasirašė taikos su
tartį su Sovietais, kurie atsisa
kė visiems laikams nuo Lietu-

įsteigęs savo aviacijos mokyk
lą, tada buvusiame Harlem 
aerodrome. 

NEPAKLAUS* RUSO 
Sovietų Sąjungos vicekonsu

las P. Prilepskij buvo iš Wa-
shingtono atskridęs Į Chicagą ir • m., ir B. Gali šeštadienį nuvy- \ at-kų namus, 
reikalavo, kad 12 m. ukrainiečių ko lošti bingo. Karštyje B. Or-
berniukas W. Polovchak grįž- į tega gavo širdies smūgį ir mirė. 
tų su tėvais į Ukrainą. Berniu-', Už keletos minučių mirė ir jos 
kas nori pasilikti JAV-se ir, draugė. B. Ortega jau anks-
Amerikos įstaigos jam tą leido,' čiau buvo turėjusi t r is širdies 

nes pasisakyti šiuo reikalu, kas vos teritorijos, 1933 m liepos 
galėtų ateiti pagelbon — orga-117 d. Darius ir Girėnas perskri-
nizacijos, rėmėjai, mecenatai? do Atlantą ir žuvo Soldino miš-
Tuo klausimu prašome kreiptis j ke. 1944 m. liepos 13 d. Lie-
į muziką Antaną Liną ar choro Į tuvos sostinė Vilnius buvo vėl 

užimtas raudonosios armijos, o 
už kelių dienų ir Kaunas. Prie
dui jis dar paskaitė 5 savo ei
lėraščius. 

Chicagos iūros šauliai Union Pier, prie Michigano ežero, gražiai atšventė 
Jūros dieną. Cia matome juos nuleidžiant vainiką į vandenį. Šiuo būdu buvo 
pagerbti Žuvusieji jūreiviai Nuo t r- p- Malėtos 

pirmininką Zigmą Moliejų. 
Regina Sabaliūnienė 

ISTORIKU IR ŠVĖKŠNIŠKIU 
IŠKYLA 

Sekmadienio rytą, liepos 20 
d.. Lietuvių Istorijos ir švėkš
niškių draugijų valdybos suor
ganizavo tų draugijų narių ir 

Dvi draugės — B. Ortega, 58 I svečių išvyką į Lemontą, į 

Susirinko apie 50 žmonių, o 

Po to buvo iškviesta rašyto
ja Elena Juciūtė, kuri paskai
tė savo novelę Barbora miršta. 
Ir dar padeklamavo nežinomo 
Sibiro tremtinio autoriaus sa
tyrą Penkmečio planai. Taipgi 
kalbėjo ir kun. K. Kuzminskas 
apie LK.B. Kronikų leidimą 

lietuvių ir kitomis kalbomis ir 
tų knygų reikšmę kovoje prieš 
sovietinę diktatūrą. Kadangi 
buvo išsiuntinėta apie 400 Kro
nikos knygų ispanų kalba ka
talikų vyskupams, tai dabar 
gaunama gausybė padėkos laiš
kų, kurių 2 jis ir paskaitė. 

Po programos vyko pietūs, 
kuriuos paruošė Alicija Rūgytė, 
Miečienė ir kt. Nuotaika bu
vo draugiška, ir pokalbiai tę
sėsi iki 6 vai., kada visi jautė
si naudingai praleidę sekmadie
nį. A.P.B. 

nepaisydamos rusų reikalavimo. 

PASIDAVĖ PABLUDĖLIS 

smūgius. Abidvi gyveno Chica
gos šiaurėje. 

MIRTIS GINČUOSE 
Vyras ir žmona W. D. Dabbs. 

gyvena 1727 S. Ridgeway, Chi
cagoje, susiginčijo, susistumdė 
ir partrenkė aukštą uždangalą 
prieš žininį. Krisdamas uždan
galas taip sužeidė 8 mėn. mer
gaitę, buvusią ant žemės, kad 
ji mirė. 

SUMAŽINO 65 MEL DOL. 
Nepaisant mokytojų sąjungos 

Po įtemptų 6 valandų pasida
vė Joseph Cullota. kuris nuvy-

Į kęs į brolio namus, 2159 N. Le-
I mont, Chicagoje, peršovė ranką 
! jo 10 m. mergaitei ir, turėda-
į mas ginklą ir peilį, grasino nu-
1 sižudyti. Jį brolis buvo uždaręs 
j į ligoninę, bet iš ten jis išsilais- perspėjimo. Chicagos švietimo 
! vino. Jis reikalavo pamatyti i taryba ateinančių mokslo metų 
vaikus, kurie yra miesto globo
je po to, kai suiro šeima. J j 
bandė perkalbėti broliai, kuni
gas, bet jis nesileido į kalbas. 
Tik apie 8 v. v. pasidavė poli-

(•k.) ei jai 

biudžetą sumažino 65 mil. dol. 
Numatomi persvarstymai sutar
čių su mokytojų sąjunga ir ki
tomis unijomis, ypač kas liečia 
mokinių kiekį klasėse ir algų kė
limą. 

LENKIJOJ 
- -

— Apie Vilniaus spaudą stu
diją išspausdino lenkų žurna
las "Kwartalnik Historii Pra-
sy Polskiej", t. XDC, 1. Infor: 
muoja apie pirmą dienraštį 
"Kurier Litewsky", apie Vil
niaus Žinias, Lietuvos Ūkinin
ką, Naująją Gadynę, Viltį, Auš
rą, Žemdirbį ir k t , išėjusius 
1864—1918 m. 

- • 

LATVIJOJ 
— "Iiesmos" leidykla Rygoje 

išleido į latvių kalbą išverstą 
rašytojo M. Rakausko apysaką 
"Pasverk širdim sava". Verti
mo darbą atliko A. Sukovskia, 
dailininkė I. Krumina. * 

Dalia StamSkienė skaito savo kūrybą kultūrinės popietės metu Balio ir Nastės Gaidžiūnų sodyboje, Kirtlaade, 
Ohio NuMr. VI BacevtbUiM 

(iniHinuinttiiiimniiiiiiiiniisuf 
Mftkttas 

GINTARAS P. 6EPINAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iM 6 v. • . 
Mttad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d-

ir pagal susitarimą. 
T»L 776-5162 arba 776-5161 

2649 W. 68 Street 
Chicago, DL 60629 

HiimmmimunimiHiuiutiniiiiiimiinii 

Advtkattt JONAS GIBAITIS 
6X47 So. Kedzie Avenoe 

TaL — 776-8700 
Chicago, nfinoia 60629 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
geStad. 9 vai. iki 1 vaL a. 
3E 


